Grote fietszone in de binnenstad
DIT IS EEN
FIETSZONE

Vanaf september is 60% van de Leuvense
binnenstad fietszone. Dat is een netwerk van
aaneengesloten fietsstraten.

ZONE

Auto’s mogen er de fietsers niet inhalen en
fietsers mogen er naast elkaar rijden.
Je fietst dus nog veiliger en prettiger door de
binnenstad.
En tegelijkertijd blijft de bereikbaarheid van
het centrum met de wagen verzekerd.

WAT KAN ER IN DE FIETSZONE?
Voor iedereen
• De voorrangsregels blijven gelden. Als er geen
verkeersbord of -licht staat, dan geef je voorrang aan
rechts.
• Er geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Voor fietsers
• Je mag naast een andere fietser rijden.

DANK JE AUTO’S
OM ACHTER DE FIETSERS
Voor brandweer, ziekenwagen, politie...?
TE BLIJVEN
• Prioritaire voertuigen zoals een
brandweerwagen, ziekenwagen
of politiewagen die onderweg
zijn met de zwaailichten en de
geluidssirene op, hebben altijd
voorrang. Elke weggebruiker
moet de doorgang vrijmaken,
eventueel stoppen en voorrang verlenen.

• Je mag andere fietsers inhalen.

Goed om weten

• In een straat met tweerichtingsverkeer
mag je de helft van de rijbaan
gebruiken.

In een fietszone vallen de volgende vervoersmiddelen
onder dezelfde categorie als een fiets. Voor hen gelden
dus dezelfde regels als voor fietsers.

• In een eenrichtingsstraat mag je de volledige rijbaan
gebruiken als je in de rijrichting van de auto’s fietst.
Fiets je daar tegen de rijrichting in, dan moet je
voldoende ruimte geven aan de voertuigen die uit de
andere richting komen.

• Elektrische fietsen

• Je mag andere weggebruikers niet hinderen. Ga dus
niet extra traag rijden en geef een teken als je wil
stoppen of afslaan.

• Bakfietsen en fietsen met
aanhangwagen

Voor motorvoertuigen (auto’s,
brommers, ...)
• Je mag een fietser niet inhalen,
zelfs als die aangeeft dat het wel
mag.
• Je mag een fietser voorbij rijden
als die stilstaat.
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• Speedpedelecs (Een speedpedelec is eigelijk een
bromfiets. Maar in fietsstraten en de fietszone zijn ze
gelijkgesteld aan gewone fietsen.)

• Drie- en vierwielers tot 1 meter breed
• (Elektrische) voortbewegingstoestellen
die sneller zijn dan wandelen - zoals een
step, segway of scootmobiel

Veilig fietsen in de fietszone
Fietsers genieten door de fietszone van meer ruimte om
te fietsen. Die extra ruimte zorgt voor meer comfort en
veiligheid.
Als fietser zorg je zelf voor extra veiligheid door een
duidelijk hoorbare fietsbel, een heldere verlichting, een
goede zichtbaarheid en fluo kledij. Je gedraagt je ook in
de fietszone steeds hoffelijk t.o.v. andere weggebruikers.
Zo verleen je voorrang aan voetgangers op een zebrapad
en aan bussen die hun halte verlaten.

WAAR LIGT DE FIETSZONE?

HOE HERKEN JE DE FIETSZONE?

Maar liefst 60% van de binnenstad is fietszone.
Een aantal straten en zones zijn niet opgenomen:

ZONE

Een blauw verkeersbord met het opschrift
‘fietszone’ duidt het begin en einde van de
fietszone aan. Op sommige plaatsen staat er ook
een aanduiding op de grond.

• straten met veel busverkeer: voor een vlottere
doorstroming van het openbaar vervoer.
• verkeerslussen: voor een vlotte bereikbaarheid van de
centrumparkings met de wagen.
• straten met een steile helling: zo zadelen we fietsers
niet op met stress bij het oprijden van een steile helling.
• woonerven: voetgangers mogen er de volledige straat
gebruiken en kinderen mogen er
op straat spelen, zonder het andere
verkeer te hinderen. Er geldt een
maximumsnelheid van 20 km/uur.

NOG MEER FIETSCOMFORT
Aan een vijftal kruispunten mogen fietsers rechtdoor
rijden en/of rechts afslaan bij rood licht. Dat gebeurt aan
kruispunten waar dat veilig kan met het volgende verkeersbord. Fietsers moeten daar niet nodeloos
wachten tot het licht op groen springt. Ze
moeten daarbij zoals steeds wel voorrang verlenen aan voetgangers op een zebrapad.

• voetgangersgebied: in de meeste straten van het
voetgangersgebied zijn fietsers welkom. Kijk goed
naar de verkeersborden, die geven aan of je er met de
fiets mag inrijden of je moet afstappen en verdergaan
met de fiets aan de hand.
Mechelsesteenweg
Binnenkort kan je op
signalisatietotems zien of je
als fietser ‘groen licht’ hebt
om die zone in te fietsen.

Daarnaast vergroot de stad aan vijf kruispunten de
opstelstroken voor fietsers. Fietsers krijgen zo meer
ruimte om zich veilig op te stellen vóór de auto’s. Ze
kunnen als eerste vertrekken wanneer het licht op groen
springt.

DANK JE AU

OM ACHTER DE FIE
TE BLIJVEN
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