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Doel 
 

Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de 

positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen op het medegebruik van de rijbaan door de 

fietser. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer. 

Fietssuggestiestroken zijn een vorm van gemengd verkeer. 

 

 

Juridisch 

 
Een fietssuggestiestrook is niet opgenomen in het verkeersreglement, en heeft dus ook geen juridische 

basis. De fietssuggestiestrook maakt deel uit van de rijbaan, en bijgevolg moet er rekening mee gehouden 

worden dat de fietssuggestiestrook rechts van de rijrichting gebruikt kan worden door het overige 

gemotoriseerde verkeer, zowel voor het rijden als het stilstaan en / of parkeren, tenzij plaatselijke 

omstandigheden dit laatste verbieden. De fietssuggestiestrook die links in de rijrichting ligt kan gebruikt 

worden bij het inhalen. 

 

 

Voor- en nadelen 
 

Fietssuggestiestroken duiden de positie van de fietser op de rijbaan aan en hebben een sturend effect, 

zowel naar de fietsers als het overige verkeer. Het is niet de bedoeling de fietsers te verdringen naar de 

rand van de rijbaan, waar ze mogelijk in conflict komen met openslaande portieren van geparkeerde 

voertuigen of gevaarlijk dicht bij de boordsteen of goot komen.  

 

Bij een juiste maatvoering en vormgeving hebben fietssuggestiestroken volgende voordelen: 

- duidelijke plaats en zichtbaarheid van de fietser op de rijbaan; 

- snelheidsremming door de optische versmalling van de rijbaan; 

- een groter gevoel van veiligheid voor de fietser; 

- duidelijkere conflictpresentatie bij kruisings- en inhaalbewegingen; 

- fietsers worden minder naar de rand van de rijbaan verdrongen. 

 

Enkele nadelen van fietssuggestiestroken zijn: 

- geen juridische status (het betreft de toepassing van gemengd verkeer); 

- geen fysieke bescherming; 

- de overige weggebruikers verwachten dat de fietsers de fietssuggestiestrook gebruiken en zich 

daarbinnen bewegen (Fietsers mogen echter in een aantal gevallen met twee naast elkaar rijden waardoor 

ze mogelijk links van de fietssuggestiestrook fietsen. Zie art. 43.2, verkeersreglement); 

- bij een niet-conforme aanleg worden fietsers naar de rand van de rijbaan verdrongen waar ze mogelijk in 

conflict komen met openslaande portieren van geparkeerde voertuigen; 

- Indien parkeren wordt toegelaten op de fietssuggestiestrook verliest deze zijn nut. Om te vermijden dat 

op fietssuggestiestroken geparkeerd wordt (bij stilstaan stelt het probleem zich in mindere mate) en de 

fietsers omheen de voertuigen dienen te slalommen, is het aanbevolen het parkeren te organiseren buiten 

de rijbaan of het parkeren op de rijbaan door middel van verkeersborden of een gele onderbroken streep 

te verbieden. Het aanbrengen van fietssuggestiestroken omheen de parkeerstroken is te mijden, omdat 

hierdoor een verwarrend wegbeeld ontstaat. 
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Toepassingsgebied 
 

Fietssuggestiestroken zijn geen alternatief voor fietspaden. Het is de som van de ruimtelijke én de 

verkeerskundige context die bepaalt  of fietspaden noodzakelijk zijn. 

 

Bij lage intensiteiten autoverkeer is de aanleg van fietssuggestiestroken niet nodig. Anderzijds, als er te veel 

autoverkeer is, kan het nut van fietssuggestiestroken in vraag gesteld worden. Als grenswaarden wordt 

vooropgesteld dat de intensiteiten van het autoverkeer (= totaal van beide rijrichtingen) liggen tussen de 

2000 en 5000 pae/dag. Voor de aanleg van een fietssuggestiestrook in tegenrichting bij wegen met beperkt 

eenrichtingsverkeer worden geen grenswaarden vooropgesteld.  

 

Omdat fietssuggestiestroken een toepassing zijn van gemengd verkeer, wordt aanbevolen deze enkel aan 

te brengen bij een maximale snelheidsbeperking van 50 km/ h of minder. Er wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen wegen binnen of buiten de bebouwde kom. 

 

Indien een asmarkering op de rijbaan aanwezig is, worden fietssuggestiestroken niet toegepast. 

Fietssuggestiestroken “trekken” het gemotoriseerde verkeer namelijk naar het midden van de rijbaan, 

terwijl een asmarkering het verkeer op zijn beurt opnieuw naar de fietssuggestiestrook duwt. 

 

Fietssuggestiestroken zijn een goede maatregel om de overgang tussen aan –of vrijliggende fietspaden en 

gemengd verkeer op een veilige wijze (= met rugdekking) te laten gebeuren.  

 

 

 
Voorbeeld overgang fietspad naar fietssuggestiestrook met rugdekking 

 

 

Fietssuggestiestroken worden ook gebruikt bij beperkt eenrichtingsverkeer, waarbij een suggestiestrook 

wordt aangelegd voor fietsers die tegen de rijrichting rijden.  
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Accentuering fietssuggestiestroken 

 
Een fietssuggestiestrook kan aangeduid worden of met een okerkleurige strook of door middel van een 

andere materialisatie. 

 

Okerkleurige strook 

Indien de fietssuggestiestrook aangeduid wordt door middel van een gekleurde strook, dient deze 

okerkleurig te zijn. Fietssuggestiestroken mogen bijgevolg niet in het rood aangeduid worden, gezien de 

mogelijke verwarring met fietspaden. 

 

Materialisatie 

Fietssuggestiestroken kunnen ook aangeduid worden door gebruik te maken van een andere materialisatie 

dan de middenstrook. Deze materialisatie mag okerkleurig zijn (bv. asfalt, beton, …). 
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Maatvoering van fietssuggestiestroken 

 
Om te vermijden dat de fietsers naar de rand van de rijbaan verdrongen worden, mogen de   

fietssuggestiestroken niet te smal zijn. Anderzijds dient de middenstrook (de ruimte tussen de 

fietssuggestiestroken) minimaal de breedte van een voertuig te hebben.  

 

Tweerichtingsverkeer, fietssuggestiestroken in beide richtingen 

De breedte van de fietssuggestiestrook bedraagt minimaal 1,70 m en maximaal 2 m. 

 

De breedte van de middenstrook bedraagt minimaal 2,20 m
1
 en kan verbreed worden tot maximaal 2,6 m 

indien de maximale breedte van 2 m voor de fietssuggestiestroken bereikt is. In eerste instantie dienen dus 

de fietssuggestiestroken verbreed te worden, en pas daarna kan de middenstrook breder gemaakt worden! 

 

Op wegen met een verhardingsbreedte kleiner dan 5,40 m of groter dan 6,60 m worden geen 

fietssuggestiestroken toegepast. Indien de rijbaan breder is dan 6,60 m dient deze versmald te worden tot 

maximaal 6,60 m. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van een randlijn. 

 

Bij de aanwezigheid van parkeerplaatsen naast de rijbaan, is het aangewezen een schrikstrook van 0,50 m 

te voorzien welke opgevangen wordt binnen de parkeerstrook.  

 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toe te passen breedte van de fietssuggestiestroken en 

middenstrook, afhankelijk van de rijbaanbreedte. 

 

Rijbaanbreedte (m) Breedte fietssuggestiestrook (m) Breedte middenstrook  (m) 

5,40 1,70 2,00 

5,50 1,70 2,10 

5,60 1,70 2,20 

5,70 1,75 2,20 

5,80 1,80 2,20 

5,90 1,85 2,20 

6,00 1,90 2,20 

6,10 1,95 2,20 

6,20 2,00 2,20 

6,30 2,00 2,30 

6,40 2,00 2,40 

6,50 2,00 2,50 

6,60 2,00 2,60 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
1
 Op wegen met een rijbaanbreedte groter dan 5,40 m en kleiner dan 5,60 m wordt de breedte van de middenstrook beperkt tot minimaal 2 m. De 

minimale breedte van de fietssuggestiestrook van 1, 70 m blijft ook hier gelden. 
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Fietssuggestiestrook in tegenrichting bij beperkt éénrichtingsverkeer 
De breedte van de fietssuggestiestrook bedraagt 1 m. Fietsers fietsen in dit geval beter achter elkaar dan 

naast elkaar. Er is geen richtlijn voor de “middenstrook” (= rest van de rijbaan), al wordt deze omwille van 

snelheidsbeheersing best beperkt tot de vanuit maatgevend gebruik vereiste breedte. 

 

 
 

Indien parkeren aan de linkerzijde van de rijbaan is toegelaten, is de aanbeveling om ofwel geen 

fietssuggestiestrook aan te leggen ofwel om gebruik te maken van de fietslogo’s (zie hoofdstuk 3.2.1.2). 
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Fietssuggestiestroken op kruispunten 

 

Kruising van een voorrangsweg met ondergeschikte weg  

Indien een fietssuggestiestrook aangebracht is op de voorrangsweg, blijft deze doorlopen bij 

kruispunten met ondergeschikte wegen. 

 

 

 

Kruising met voorrang van rechts  

De fietssuggestiestrook wordt onderbroken ter hoogte van het kruispunt. 

 

 

 

Rotonde  

Omdat bij gemengd verkeer op een rotonde de fietser zijn plaats op de rijbaan zelf mag kiezen (zie Art. 

9.3.1, Wegcode) worden op een rotonde geen fietssuggestiestroken aangebracht. De veiligste locatie om te 

fietsen is ongeveer in het midden van de rotonde. 

 


