
Fietsen in een groep van 4 weer 

toegestaan. 

Update 17 november: Aanpassing regels op basis van de 

persconferentie van het kabinet van 17 november.  

Fietsen in een groep van maximaal 4 personen is weer toegestaan. Met ingang van 19 

november zijn de maatregelen aangepast. Fietsen in een groep van 4 doe je alleen als het 

verantwoord is: maar met z'n drieën of tweeën kan natuurlijk ook. Daarnaast moet je 

ook nog steeds 1,5 meter afstand houden tot elkaar en andere weggebruikers. Fiets 

daarom verantwoordelijk: houd je aan de maatregelen en houd rekening met elkaar en 

je medeweggebruikers.  

1. Houd je aan de maximale groepsgrootte van 4 personen 

Het is toegestaan met maximaal 4 personen te fietsen. Gebruik je gezonde verstand en houd je 

aan deze maatregel. Voor, tijdens en na het fietsen geldt bovendien dat je 1,5 meter afstand 

houdt tot elkaar en anderen. Ook als je bijvoorbeeld moet wachten voor het rode licht. Maak 

de groepen kleiner, bijvoorbeeld van twee of drie personen, als je daardoor makkelijker 

afstand kunt bewaren. Vind je het risicovol in een groep te fietsen of lastig om afstand te 

houden? Fiets dan bijvoorbeeld virtueel samen met je clubgenoten via Zwift of Bkool. 

2. Fiets dichtbij huis 

Het najaar is hét moment voor rustige ritjes, die je met de clubleden prima dichtbij huis kunt 

doen. Daarmee geef je gehoor aan het dringende advies om zoveel als mogelijk dichtbij huis 

te blijven. Kies een route uit over rustige wegen. Je vermijdt de drukte en houdt makkelijker 

1,5 meter afstand tot elkaar en anderen.  

3. Stoppen voor koffiestop is tijdelijk niet mogelijk 

Ben je gewend om onderweg een koffiestop te houden bij een horecagelegenheid? Helaas kan 

dat voorlopig niet. De horeca moet de deuren gesloten houden. Wel vind je hier en daar 

zogenaamde koffie to go afhaalpunten. Weer eens wat anders. 

4. Kies een rustig óf ander moment 

Nu de dagen korter worden en het weer minder, zijn er ook minder mensen op de weg. Toch 

blijft het verstandig om ook in deze periode je ritten op rustige momenten te plannen. Vertrek 

je vroeger om de drukte voor te zijn, zorg dan voor goede verlichting op je fiets. Lukt het niet 

om vroeger te vertrekken kies dan voor een rustige route en vermijd drukte.  

5. Gebruik je bel 

Zorg dat anderen je horen aankomen en gebruik daarvoor je fietsbel. Inhalen met een belletje 

voorafgaat hiermee veel makkelijker en is voor iedere weggebruiker veiliger.  



Tot slot Fiets verantwoord 

Als je 1,5 meter afstand tot elkaar en anderen bewaart, draag je bij aan de veiligheid van 

jezelf, je medefietsers en andere weggebruikers én het imago van de wielersport. 

Zie ook de website www.ntfu.nl 

 

De Toercommissie. 

http://www.ntfu.nl/

