
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN  

VOOR DE LOPERS EN DE STAPPERS OP DE OPENBARE WEG ( editie feb 2017) 
Door Jacques Nuytens 
 
Hiermee brengen we de geactualiseerde tekst uit (dit na ingewonnen informatie bij de 
politiezone  van Ingelmunster) 
 
Waar is de plaats van de stapper of loper op de openbare weg? Er is geen  expliciete 
benaming  loper te vinden in het verkeersreglement .  
Men neemt aan dat de loper beschouwd wordt als een voetganger. De stapper dus ook. 

Eerst en vooral,  volgens de wegcode moeten de voetgangers de trottoirs, verhoogde en 
gelijkgrondse bermen gebruiken, op voorwaarde dat deze begaanbaar zijn.   
 
Zijn deze er niet dan MOGEN zij het fietspad volgen (voorrang aan de fietsers verlenen, dus 
inderdaad best tegen de rijrichting op dit fietspad lopen), is er ook geen fietspad dan 
moeten zij de rijbaan volgen en dit links, . Behoudens bijzondere omstandigheden: op korte 
afstand 2 maal de rijbaan moeten oversteken b.v. 
 
Individueel en tot 4 pers moeten de stappers en lopers links van de weg lopen , indien de 
bovenvermelde trottoirs, voetpaden of gelijkgrondse berm ontbreken of niet begaanbaar 
zijn en er ook geen fietspad is.  
Indien deze mensen  links van de weg lopen moet dit achter elkaar gebeuren . 
 
Groepen (vanaf 5 personen) MOGEN de rijbaan volgen (is dus niet verplicht) maar moeten 
dit dan rechts doen en men mag  met twee naast elkaar gaan op de rijbaan.  Deze groepen 
MOGEN ook links in de rijrichting maar MOETEN dan achter elkaar lopen. 
 
Oversteken moet binnen de 30 meter op een zebrapad, zo niet haaks op de rijbaan en dit zo 
snel mogelijk.   
 

WAT EEN GROTE ROL SPEELT BIJ DE VEILIGHEID IS HET GOED ZICHTBAAR ZIJN 

Wanneer er verlichting noodzakelijk is bij een groep – bij duisternis of slechte zichtbaarheid-
moet er een wit of geel licht vooraan en rood licht achteraan gedragen worden, tenzij men 
links loopt dan moeten deze lichten omgekeerd worden. 
 
Uiteraard, maar niet verplicht, is het aangewezen om zoveel als mogelijk – als individueel of 
in groep-een fluohesje te dragen zodat je ook als voetganger of loper goed zichtbaar bent. 
Het dragen van een lampje kan ook de veiligheid verhogen ( in groep is er wel een  verplichte 
regeling voor de verlichting, zie paragr. hierboven) 
 

ENKELE  TIPS EN VERDUIDELIJKINGEN : 

Bij  controle door de politie zoals  bij een ongeval  moet men vanaf  de leeftijd van 15 jaar 
steeds zijn identiteitskaart kunnen voorleggen .   

 
-Wanneer men het rijwielpad volgt moet men voorrang verlenen aan de fietsers en 
bromfietsers. 
-Rolschaatsers en steps mogen de voetgangers op het trottoir niet hinderen, zij moeten er 

stapvoets rijden. 



 
-Bij een val of ongeval zou ook een andere instantie kunnen verantwoordelijk zijn b.v slecht  

onderhouden trottoir, gladheid ervan… 

Tip bij ongeval tijdens training met materiële schade met als tegenpartij een auto, 

moto,fiets, dier…( zie de raadgeving die we aanhalen op het blad wat de onze verzekering 

betreft, paragraaf “Tip bij sportongeval met materiële schade”. t.t.z. inschakelen van 

familiale verzekering. 

Een mogelijks obstakel op uw weg: Indien iemand zijn fiets of bromfiets aan de hand 

heeft dan is deze verplicht rechts te lopen en de fiets of bromfiets links van hem. 

 

 

 

 


