
Richtlijnen fietsen en voertuigen 
 
Gelieve rekening te houden met de volgende algemene voorwaarden: 
- De wegcode dient te allen tijde door de deelnemers gerespecteerd te worden. 
- Men mag alleen gebruik maken van officiële paden en wegen. 
- Honden dienen verplicht aan de leiband te worden gehouden. 
- De wegbewijzering mag vanaf 3 dagen op voorhand gebeuren. 
- De wegsignalisatie mag niet aan bomen of wegbewijzeringpalen bevestigd worden met nagels, 

krammen, nietjes, enz. 
- Er mag geen gebruik worden gemaakt van (fluorescerende) verfmerktekens op de grond. Wel 

mogen er wegmarkeringen voor de deelnemers worden aangebracht op voorwaarde dat er gebruik 
wordt gemaakt van watergedragen verf die na enkele dagen verdwenen is en op voorwaarde dat 
de merktekens niet te groot zijn zodat ze niet storend zijn voor de andere weggebruikers. 

- Het afval, de wegsignalisatie en andere voorzieningen moeten binnen de 24 uur opgeruimd zijn. 
 
Gelieve daarnaast steeds de volgende verkeersregels in acht te nemen: 
 
 Indien de deelnemers individueel vertrekken of in een groep van maximum 15 fietsers, dan dient 

men zich gewoon te houden aan de gangbare verkeersregels.  
 Voor groepen van meer dan 15 fietsers bestaan er bijkomende verplichtingen. 

o Voor een groep fietsers van 15 tot 50 deelnemers gelden de volgende voorschriften:  
 Minimum 2 wegkapiteins wordt aangeraden (geen verplichting). 
 Men is niet verplicht het fietspad te volgen. 
 Men mag gegroepeerd met 2 naast elkaar rijden. 
 Indien men één volgwagen gebruikt, dan is deze verplicht de groep te volgen. De 

volgwagen dient op het dak het verkeersbord A51 + het symbool van een fiets aan te 

brengen.   
 Indien men twee volgwagens gebruikt, dient één volgwagen voor de groep te rijden met 30 

meter tussenafstand en één volgwagen achter de groep te rijden met 30 meter 
tussenafstand.  

 
o Voor een groep fietsers van 51 tot 150 deelnemers gelden de volgende voorschriften: 

 Minimum 2 wegkapiteins verplicht. 
 Men is niet verplicht het fietspad te volgen. 
 Men mag gegroepeerd met 2 naast elkaar rijden. 
 Men is verplicht 2 volgwagens te gebruiken op de wijze zoals hierboven beschreven.  

 
 Voor motorrijders in groep gelden volgende de voorschriften:  

o Tot 15 motorrijders mogen geschrankt rijden op hun helft van de rijbaan.  
o  Voor groepen van 15 tot 50 motorrijders worden minimum 2 wegkapiteins aangeraden (geen 

verplichting, met andere woorden, ofwel 2 ofwel geen). 
o Voor groepen vanaf 50 motorrijders zijn minimum 2 wegkapiteins verplicht 

 
 Voor een groep tractoren of andere voertuigen zijn volgende bepalingen in de wetgeving 

ingeschreven: 
o Buiten de bebouwde kommen moeten bestuurders van auto's die in konvooi rijden voor een 

gezamenlijk te maken tocht, onderling een afstand houden van ten minste 50 meter: 
 tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag. 
 bij zeer mistig weer.  

o Een stoet voertuigen mag nooit doorbroken worden door andere weggebruikers.  
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