
Fietsen met je hond? Hier moet je op letten 

Jij en je viervoeter zijn onafscheidelijk. Logisch dus dat je je beste maatje overal mee naartoe 

neemt: ook als je op je fiets springt. Heb je een fietstochtje op de planning staan? Volg deze tips 

dan om veilig te fietsen met je hond. 

3 manieren om te fietsen met je hond 

Er zijn verschillende manieren om je woef mee te nemen als je gaat fietsen. Veel hangt af van zijn 

formaat en energieniveau.  

Neem je hond mee: 

• in een hondenfietsmand 

• in een fietskar voor honden 

• naast je fiets, bijvoorbeeld door een speciale hondenfietsbeugel te gebruiken 

Je hond naast je fiets laten lopen? Niet in België 

Als je in België woont, mag je al 1 mogelijkheid uit het bovenstaande lijstje schrappen: je hond 

naast je fiets laten lopen. 

In de wet staat dat het verboden is om te fietsen met je hond: zowel los als aan de leiband, 

met of zonder hulpmiddelen. Dat komt doordat je tijdens het fietsen altijd je handen moet 

vrijhouden. De leiband van je snuffelaar ondertussen vasthouden is dus geen goed idee. 

Mag je een hondenfietsbeugel gebruiken in België? 

Omdat je de veiligheid van andere weggebruikers ook moet garanderen, zijn speciale 

fietsbeugels waarmee je je hond naast je fiets kunt laten lopen ook niet toegelaten in België. Zo’n beugel bevestig je onder je zadel, en bevat een veer die schokken of getrek opvangt.  

Wil je zo’n hondenfietsbeugel toch uittesten? Trek dan naar Nederland, waar hij wel toegelaten 
is. Zorg ervoor dat je hond een goede conditie heeft, volgroeid is, zijn warmte vlot kan afvoeren 

en het gewend is om lange stukken te lopen – ook naast je fiets. 

Kleine honden: de hondenfietsmand 

Heb je een kleine kwispelaar die niet veel weegt? Dan kun je hem gemakkelijk op je fiets meenemen in een hondenfietsmand. Zo’n mandje bevestig je vooraan of achteraan op je 

tweewieler. Het bevat bovendien een beveiliging zoals een draadkap of riempje zodat je 
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avonturier er niet kan uitspringen. Tegelijk is er genoeg verluchting zodat hij kan genieten van 

de wind op zijn snuit. 

Grote hond? Kies voor een hondenfietskar 

Het spreekt voor zich dat je je chocoladekleurige labrador niet in een fietsmandje kwijt kunt. In 

dat geval biedt een fietskar voor honden uitkomst: een karretje op wieltjes dat je aan je fiets 

bevestigt, zodat je toch nog met je hond kunt gaan fietsen.  

Je woef nestelt zich gezellig in het wagentje, krijgt genoeg ventilatie en zit lekker beschermd 

tegen de regen. De veiligheidsmechanismes op de kar zorgen voor een veilig rit. 

Test je hondenfietskar of fietsmandje in Maxi Zoo 

Tip: neem je hond mee naar je Maxi Zoo-winkel en test er meteen uit welke fietsmandje of 

fietskarretje de beste keuze is. 

Let hierop als je gaat fietsen  

Word je al helemaal enthousiast van het idee om je hond mee te nemen op je fiets? Lees dan 

eerst dit nog even, voor je naar je Maxi Zoo spurt voor een fietskar of -mand. 

• Laat je hond wennen aan je fietskar of -mand 

Geef je snuffelaar de kans om geleidelijk aan te wennen aan zijn nieuw vervoersmiddel. 

Start niet met een urenlange fietstocht, maar wandel eerst een stukje met je hond op of 

achter de fiets en doe daarna pas een kort tochtje. 

• Laat je lieverd uit voor je hem meeneemt op de fiets 

Maak een stevige wandeling voor je vertrekt: zo vermijd je onwelriekende verrassingen 

tijdens je tocht, en blijft je viervoeter rustiger liggen. 

• Neem water mee en plan voldoende rustpauzes 

Stop af en toe langs de kant of aan een terrasje zodat je maatje zijn pootjes even kan 

strekken. Neem een waterflesje voor honden mee zodat hij gemakkelijk zijn dorst kan 

lessen. 

• Vermijd hete zomerdagen en smeer zonnecrème voor honden 

Honden raken gemakkelijk oververhit. Fietstochtje gepland op een warme zomerdag? 

Doe je woef een plezier en laat hem bij je thuis achter op de frisse tegelvloer. Hij zal je 

dankbaar zijn! 

 



Neem je je beste vriend mee als de zon schijnt? Smeer dunbehaarde plekjes dan in met 

zonnecrème voor honden zodat hij beschermd blijft. 

Wat denk je: klaar voor jullie eerste fietstochtje samen? Succes! 

 


