Wandelen in groep
Gebruiksaanwijzing...

Is eigendom van:

voor jeugdleiders

Geldig
voor België

De tips zijn te herkennen
aan dit symbool:

Bescherm je groep
Eerst en vooral, zorg dat er genoeg leiders zijn om de groep te begeleiden.
Als jeugdleider word je door de wet als een gids beschouwd.
Voor groepen voetgangers die door een gids begeleid worden, voorziet de wegcode 2 mogelijkheden. Het is dus aan jou om de formule te kiezen die jouw groep het meeste veiligheid biedt.
Bij optie 1 houd je zo veel mogelijk afstand van het verkeer. (Zie pagina’s in het geel hieronder.)
	Als de groep uit minder dan 6 personen bestaat, pas dan deze regel in elk geval toe.
Bij optie 2 beslis je om op de rijbaan (de weg) te lopen, omdat het niet anders kan gezien de
omvang van de groep. (Zie pagina’s in het blauw.) Dit is mogelijk voor groepen begeleid door
jeugdleiders, zelfs als er goed begaanbare voetpaden en bermen voorhanden zijn. In dat geval is
het als gids je taak om de groep zich zo te laten voortbewegen dat ze zo goed mogelijk zichtbaar
is voor naderende bestuurders.

Als je groep uit minder dan 6 personen bestaat
en in alle andere gevallen indien mogelijk:
Laat de groep zo ver mogelijk van het verkeer vandaan lopen.

➤

	Je laat je groep op voetpaden of op plaatsen lopen die door
de volgende verkeersborden aangeduid zijn:

➤

	Als er geen voetpaden of blauwe verkeersborden zijn, laat je je groep
op de bermen* lopen als deze begaanbaar zijn.
* Berm: ruimte die geen voetpad of fietspad is en zich tussen de rijbaan en een helling, een sloot of de grenzen
van eigendommen bevindt.

➤

	
Er is geen voetpad, geen blauw verkeersbord
en geen berm? In dat geval mag je je groep op
het fietspad laten lopen, op voorwaarde dat je
fietsers en bromfietsers voorlaat.

➤

	
Indien er geen enkele van deze voorzieningen aanwezig is, loop je op de rijbaan
(de weg). In dat geval moet je volgens de algemene regel links achter elkaar
en zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan lopen.
	Toch kan het in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in een bocht) beter
zijn om aan de rechterkant van de rijbaan te lopen om de zichtbaarheid van de
groep te verhogen. Het is belangrijk dat je voertuigen ziet naderen maar ook
dat je zelf al van ver zichtbaar bent.
Samengevat: loop links van de weg met je groep. Maar als de zichtbaarheid
niet goed is, steek dan over en ga aan de rechterkant van de rijbaan lopen.

Als de omvang van de groep hierom vraagt,
loop dan op de rijbaan.
Overweeg enkel om op de rijbaan te lopen als je groep minstens 5 leden plus
jezelf telt. Als je denkt dat het nodig is dat je groep op de rijbaan loopt,
zelfs als er een voetpad of een berm enz. is, zorg dan dat de groep:
	links loopt: achter elkaar aan
➤
of:
	rechts loopt:
➤
- achter elkaar aan
- of naast elkaar maar dan
zonder de helft van de rechterrijstrook te overschrijden.

Links of rechts
op de rijbaan?

Ook een kwestie van zichtbaarheid
Als je groep op de rijbaan loopt, kies dan de kant van de rijbaan
waar je groep het best zichtbaar is door naderende bestuurders.

Hoe oversteken?
Oversteken aan een verkeerslicht
	Je moet wachten tot het licht (voor voetgangers)
op groen springt om je groep te laten oversteken.
Als het licht op rood springt terwijl je oversteekt,
mogen de groepsleden die reeds begonnen waren
om over te steken, hiermee doorgaan. Diegenen die
zich op dat ogenblik op het voetpad bevinden, mogen
niet oversteken, zelfs al maken ze deel uit van de groep.
Zij moeten wachten tot het licht voor voetgangers
opnieuw op groen springt. Verdeel de leiders goed
over de groep, zodat er geen groepsleden alleen
blijven staan aan de andere kant van de straat.

	Oversteken op een oversteekplaats
voor voetgangers (zonder verkeerslicht of politieagent)
	Je bent verplicht je groep te laten oversteken op de oversteekplaats voor
voetgangers als die zich op minder dan 30 meter bevindt van de plaats waar je
wil oversteken. Wacht tot heel de groep er is voor je begint over te steken.
Opgelet: een auto die komt aangereden, kan niet plots stoppen.
Sta stil voor je oversteekt met je groep.
Als er een voertuig nadert, probeer dan om
oogcontact te maken met de bestuurder om na
te gaan of hij/zij zal stoppen en jullie zal doorlaten.
In geval van twijfel wacht je.
Zelfs aan een oversteekplaats voor voetgangers heeft de tram altijd voorrang!

	Als er geen oversteekplaats voor voetgangers is op minder dan 30 meter
	Je moet wachten tot er geen auto’s meer aankomen. Eens je groep begonnen is
met oversteken, moeten bestuurders wachten tot heel de groep overgestoken is.
Om over te steken kies je een plaats waar je goed de twee kanten van de weg
kunt overzien en waar naderende bestuurders je groep goed kunnen zien.
Laat je groep dus niet in een bocht of bovenaan een helling oversteken, en
indien mogelijk ook niet tussen geparkeerde voertuigen.

En als het donker is?
In het donker of als de zichtbaarheid slecht is (minder dan 200m) moeten begeleide
groepen verlichting (bij)hebben. De verlichting (dit mag een zaklamp of een fietslicht
zijn,...) wordt gericht volgens de looprichting van de groep.
Als de groep links op de
rijbaan loopt (tegen de
rijrichting van het verkeer
in): een rood licht vooraan
rechts en een wit of een
geel licht achteraan rechts.

Als de groep rechts op
de rijbaan loopt (in de
rijrichting van het verkeer):
een wit of een geel licht
vooraan links en een rood
licht achteraan links.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om fluo-reflecterende kledij te dragen.
Fluokleuren zorgen ervoor dat je overdag beter zichtbaar bent. Reflecterende
elementen zijn dan weer zeer efficiënt in het donker doordat ze het licht van de
autokoplampen terugkaatsen zodat je al van ver zichtbaar zult zijn.

Nog vragen?
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