
DRAAIBOEKDRAAIBOEK 
OPENBAAR DOMEINOPENBAAR DOMEIN 



DRAAIBOEK UITGAVE 2021

  
                

IIINLEIDINGII
 

De publieke ruimte staat vandaag in de belangstelling. Meer en meer zijn lokale overheden 
en ontwerpers zich bewust van het belang van de kwaliteit van de open ruimte in de stad. 
Daarom is men vol overtuiging bezig met de inrichting en vormgeving ervan. 

Het ontwerp van de publieke ruimte is een relatief jonge discipline. In het verleden werd 
echter niet altijd even doordacht omgesprongen met de invulling van het openbaar domein. 
Echter vandaag wordt ontworpen vanuit ruime doelstellingen : het versterken van de 
identiteit van de plek, het verbeteren van het gebruikscomfort van het openbaar domein en 
het vergroten van de levenskwaliteit van de stad door ruimte te bieden aan alle vervoersmodi. 

Omdat de stad Antwerpen veel belang hecht aan de leefbaarheid en beleving van haar 
stadsweefsel, werd in het bestuursakkoord van de legislatuur 2007-2012 de ambitie 
geformuleerd om Antwerpen tot een aangename en leefbare stad te maken. Als resultaat 
hiervan werd een generiek ontwerphandboek opgemaakt : het draaiboek openbaar domein. 

Het draaiboek openbaar domein formuleert de principes die de stad Antwerpen hanteert bij 
de ontwikkeling en aanleg van de publieke ruimte over de hele stad en haar districten. Het 
handboek focust op de gewenste maatvoering van het openbaar domein. Het zijn 
ontwerprichtlijnen die de basis vormen tot ruimtelijke kwaliteit. 

-INLEIDING-
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De ontwerpprincipes die in het draaiboek openbaar domein zijn gehanteerd, zijn 
geïnspireerd op vier basiswaarden: leefbaarheid, duurzaamheid, beeldkwaliteit en veiligheid. 
Het zijn dezelfde principes die worden gehanteerd in de Bouwcode van de stad Antwerpen. 
Alle basiswaarden zijn als evenwaardig te beschouwen. Ze vormen het uitgangspunt van alle 
ontwerpkeuzes en helpen deze keuzes te begrijpen. 

Leefbaarheid 
Dit is een belangrijke basiswaarde voor de stad Antwerpen. Het stadsbestuur wenst een 
leefbare stad die aangenaam is om te wonen, te werken en te bezoeken. De publieke ruimte 
speelt hier een belangrijke rol, het bepaalt in grote mate de (be)leefbaarheid van een stad. 
Iedereen moet zich comfortabel kunnen bewegen op het openbaar domein. Daarnaast is 
ruimte om te zitten, te wandelen, te spelen belangrijk. Men moet zich veilig voelen op straat 
en er moet ruimte zijn voor een markt, een kermis, terrasjes, … . Het openbaar domein moet 
voldoende faciliteiten bieden om fietsen te stallen, te parkeren, te wachten aan de 
schoolpoort of op de bus, … . Een kwaliteitsvolle publieke ruimte heeft dit allemaal in zich. 

Duurzaamheid 
De stad Antwerpen streeft naar een duurzaam openbaar domein in de meest ruime 
interpretatie. Er moet gedacht worden aan de toepassing van duurzame materialen die 
kwaliteitsvol zijn en langere tijd zullen meegaan. De toegepaste materialen dienen met 
respect voor mens en milieu geproduceerd en verwerkt te worden. Ook wateropvang, 
infiltratie en energiezuinige verlichting zijn belangrijk op dit vlak. De publieke ruimte dient 
een duurzame levensstijl te stimuleren. Een milieuvriendelijke manier om zich te 
verplaatsen -te voet of per fiets- heeft een directe invloed op de omgeving en de leefbaarheid 
van de stad. 

Beeldkwaliteit 
Aangezien de openbare ruimte het karakter en het imago van de stad bepaalt, is het 
belangrijk dat deze als een eenheid ontwikkeld wordt. Terwijl in het verleden individuele 
ontwerpen vaak aaneen werden gebreid, wordt nu aan de hand van het draaiboek gezocht 
naar een integratie van verschillende technische, bouwkundige en esthetische eisen. Niet al
leen ontstaat er zo een samenhangend geheel, het draagt tevens bij tot het creëren van een 
aangenaam openbaar domein. 

Het draaiboek wil de ontwerper niet onnodig beknotten. Doch het streven naar 
uniformiteit in maatvoering en materiaalkeuze om de leesbaarheid en het comfort te 
verhogen zijn belangrijk. 

-BASISWAARDEN-
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Veiligheid 
De basiswaarde veiligheid kan in toepassing op de publieke ruimte direct gelinkt worden aan 
verkeersveiligheid. Het STOP-principe wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd en vormt 
de rode draad in het draaiboek. Hierbij ligt de nadruk op het bevorderen van langzaam 
verkeer, het stimuleren van het gebruik van collectieve vervoersmodi en het maximaliseren 
van het comfort voor de zachte weggebruiker. Dit moet leiden tot een inperking van de 
negatieve gevolgen van veelvuldig en ondoordacht autogebruik, een grotere veiligheid en 
duurzaamheid, kortom een grotere leefbaarheid. 

Ontwerpnormen en kwaliteit 
De ontwerpprincipes in het draaiboek zijn gebaseerd op de normregels van de vademecums 
inzake aanleg van de publieke ruimte (zie bibliografie). Bij het opstellen van het draaiboek 
werd de basis volgens de vademecums getoetst aan de wensambitie van de stad 
Antwerpen op vlak van kwaliteit, gebruikscomfort en veiligheid. Daar waar de ambitie hoger 
lag, werden de basisprincipes in het draaiboek hierop aangepast. 

Toepassing van het draaiboek bij ontwerpwerk 
Het draaiboek is opgevat als een handleiding voor de aanleg van het openbaar domein op 
maat van de stad Antwerpen. Het is bedoeld te gebruiken tijdens het ontwerpproces. Tevens 
zal het handboek ondersteunend werken bij de adviesformulering tijdens de 
goedkeuringsprocedure, onder andere in de Commissie Openbaar Domein. Bij de intake van 
een project kan het handboek geconsulteerd worden om na te gaan of het gewenste 
programma haalbaar is binnen de contouren van het desbetreffende project. 

Een consequente toepassing van het draaiboek zal een positieve impact hebben op de 
leesbaarheid en de (beeld)kwaliteit van de publieke ruimte. Hier moet maximaal naar 
worden gestreefd. Daarnaast moet voor ogen gehouden worden dat er randvoorwaarden 
(programmatorisch, technisch, …) kunnen voorkomen waardoor de gehanteerde 
ontwerpprincipes in vraag kunnen gesteld worden. Dit zal zich voornamelijk manifesteren op 
vlak van maatvoering als het gewenst programma niet realiseerbaar is binnen een gegeven 
profiel. De richtlijnen van het draaiboek zullen dus steeds met de nodige reflectie en juiste 
verantwoording moeten toegepast worden, evengoed dan dat het opstellen van het gewenst 
programma oordeelkundig moet gebeuren. 

-BASISWAARDEN-
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Conventies bij de fiches 
Het handboek is opgesplitst in vier hoofddelen, een onderverdeling volgens het STOP-
principe, waarbij voorrang wordt gegeven aan Stappers boven Trappers, Trappers boven het 
Openbaar vervoer en het Openbaar vervoer boven het Privé-vervoer. 

Aan de hand van fiches wordt telkens thematisch de informatie met betrekking tot de 
verschillende vervoersmodi uiteengezet. Bij het onderdeel stappers vindt men alle 
informatie terug over dimensionering van voetpaden, oversteekplaatsen, … . Bij de trappers 
zijn het gelijkaardige fiches met betrekking tot fietsfaciliteiten. Bij het onderdeel openbaar 
vervoer wordt gefocust op infrastructuur voor bussen en trams en bij het onderdeel privé-
vervoer wordt dieper ingegaan op de inrichting van rijweg, parkeerplaatsen, … . 

De opbouw van de fiches is steeds volgens eenzelfde stramien gebeurd. Een schema geeft 
een bepaalde inrichtingssituatie weer. De maten en de inrichtingsprincipes die gelden voor 
deze (verkeers)situatie zijn telkens weergegeven aan de hand van maatlijnen of 
begeleidende tekstballonnen. Naargelang het hoofdstuk verschilt de focus op de fiches. In 
sommige gevallen zal bepaalde informatie herhaald worden om de fiche voldoende 
leesbaar te maken en waardoor de fiches apart kunnen geconsulteerd worden. Om de meest 
volledige informatie rond een bepaald ontwerpvraagstuk te vinden, zoekt men best steeds 
in het juiste onderdeel. In geval van het ontwerp van een straatprofiel, waar een afweging 
moet gemaakt worden tussen bv. de keuze van een fietspad of parkeerstrook, zullen 
meerdere fiches uit de verschillende onderdelen best geconsulteerd worden. 

-CONVENTIES-
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Ruimtegebruik fiche 1 

Inrichting voetpaden fiche 2 
dimensionering fiche 2a 
plaatselijke vernauwingen fiche 2b 
functionele elementen op een straathoek fiche 2c 

Oversteekplaatsen fiche 3 
op een kruispunt fiche 3a 
op een schuin kruispunt fiche 3b 
buiten kruispunten fiche 3c 
ter hoogte van een fietspad fiche 3d 
ter hoogte van een T-kruispunt fiche 3e 
op een middeneiland / berm fiche 3f 

Doorlopend voetpad fiche 4 

Schoolomgevingen fiche 5 
voetpaduitstulping zonder oversteekplaats fiche 5 
voetpaduitstulping met oversteekplaats fiche 5 

Hoogteverschillen, hellingen, trappen fiche 6 
voetpadhelling fiche 6a 
voetpadhelling ter hoogte van inrit gemotoriseerd verkeer fiche 6a 
voetpadhelling ter hoogte van oversteekplaats op een kruispunt fiche 6b 
hellend vlak fiche 6c 
leuning bij hellend vlak fiche 6c 
trappen  fiche 6d 

Inrichtingen blinden en slechtzienden fiche 7 
standaard geleidetegels fiche 7a 
geleiding op een kruispunt fiche 7b 
geleiding op een schuin kruispunt fiche 7c 
geleiding buiten kruispunten fiche 7d 
geleiding ter hoogte van een fietspad fiche 7e 
geleiding op een middeneiland / berm fiche 7f 

Inrichting sorteerstraat fiche 8 

Markering: zebrapad fiche 9 

fiche 0 
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DEFINITIE VOETGANGER 
Een voetganger is een persoon die zich te voet verplaatst. 
Personen met een handicap die een voertuig besturen dat zij zelf voortbewegen of dat is uitgerust met een elektrische 
motor waarmee niet sneller dan stapvoets kan gereden worden, personen met een kruiwagen, een kinderwagen, een 
rolstoel, personen die een voertuig zonder motor aan de hand leiden dat geen bredere dan voor de voetgangers vereiste 
ruimte nodig heeft en personen die een fiets of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden, worden gelijkgesteld met 
voetgangers. (Bron: Art. 2.46 van de wegcode) 
Een motorrijder die zijn motorfiets aan de hand leidt, is evenwel een bestuurder en géén voetganger. 
(Bron: punt 3.2.1. van het Vademecum voetgangersvoorzieningen) 

Basisafmetingen
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EFFECTIEVE LOOPRUIMTE
 
De effectieve loopruimte is een optelsom van de breedtes die voetgangers nodig hebben om zich te bewegen en de 
verschillende passeerafstanden ten opzicht van andere voetgangers en obstakels. 

Minimale comfortmaat voor 2 passerende voetgangers
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DIMENSIONERING
 
De wettelijke regeling rond voetpaden is vastgesteld in het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997. 
De dimensionering van de voetpaden wordt steeds afgestemd op de intensiteiten van de voetgangersstromen, het 
programma (vb. winkel-, woonstraat, enz.) en de gewenste functies (circulatie, uitstalruimte voor winkels, 
terrasoppervlakte...). De minimale comfortmaat van een voetpad vloeit voort uit de minimale comfortmaat van 2 
passerende voetgangers, zijnde 1.90 m zonder obstakels. 

≥1.90 

≥ 0.50 

≥ 1.00≥ 3.00 

≥2
.6
0 

≥1.90 

in de effectieve loopruimte is de vrije hoogte ≥ 2.60 m 

vaste elementen langs de gevel (trapjes, uitstekende 
dorpels,...)bevinden zich buiten de effectieve loopruimte 

effectieve loopruimte van ≥ 1.90 m 

functionele elementen (zitbanken, bomen, beplanting, 
verkeersbord...) worden in de obstakelzone geplaatst, steeds 
buiten de effectieve loopruimte 

obstakelzone 
elementen in de obstakelzone worden op 1 lijn geplaatst 

een boomvak wordt buiten de effectieve loopruimte 
gelegd 
een overloopbaar boomrooster kan wel deel uitmaken van 
de effectieve loopruimte 

bij de inplanting van bomen wordt een afstand van 
≥ 1.00 m tot de voetpadrand gerespecteerd en 
≥ 3.00 m tot de gevel 

bij de inplanting van functionele elementen wordt een 

afstand van ≥ 0.50 m tot de voetpadrand gerespecteerd
	

fiche 2a 
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PLAATSELIJKE VERNAUWINGEN 
Het plaatstelijk afwijken van de minimale comfortmaat van een voetpad is steeds per situatie te bekijken 
maar niet gewenst bij voetpaden met hoge voetgangersintensiteiten. 

≤1
.2
0

≥1.30 

≥1.50 

≥0.50 

≥1.90 

≤1
0.
00

 

effectieve loopruimte 

puntversmallingen: het voetpad kan maximaal over een 
lengte van 1.20 m versmald worden tot ≥ 1.30 m 

lijnversmalling: het voetpad kan maximaal over een lengte 
van 10.00 m versmald worden tot ≥ 1.50 m 

obstakels en elementen op het voetpad 
mogen de logische looplijnen niet belemmeren 

obstakelzone straatmeubilair wordt buiten de effectieve loopruimte 
geplaatst 

logische looplijn 

fiche 2b 
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FUNCTIONELE ELEMENTEN OP EEN STRAATHOEK 

Algemene principes: 

• 	 een parkeerstrook wordt bij voorkeur afgebakend met een boomvak, dit helpt om foutparkeren te vermijden 
• 	 functionele elementen in de obstakelzone op 1 lijn plaatsen, rekening houdend met de draaicirkel van de 

brandweer (zie fiche Privé Vervoer: 1i Draaicirkels aan kruispunt) 
• 	 de benodigde draairuimte voor rolstoelgebruikers bij voorkeur vlak aanleggen (helling ≤ 2 cm) 

R2.00
 

≥0.50
0.90

 

obstakelzone 

draaicirkel brandweer 

benodigde 
draairuimte voor 
rolstoelgebruikers 

effectieve loopruimte 
om over te kunnen 
steken 

fiche 2c 
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OP EEN KRUISPUNT 
In functie van een goede zichtbaarheid tussen voetgangers en aanrijdend verkeer, wordt tussen de as van de looplijn 
en het begin van de parkeerstrook een afstand van minimaal 6.50 m aangehouden. Ten opzichte van de rand van een 
zebrapad wordt een afstand van minimaal 5.00 m aangehouden. 
•  Afhankelijk van het snelheidsregime neemt deze afstand toe (zie tabel). 
•  Ook bij de toepassing van een breder zebrapad moet een afstand van minimaal 5.00 m van rand van het zebrapad 

gerespecteerd worden. 
Een oversteekplaats voor voetgangers kan, maar hoeft niet altijd gemarkeerd te worden door middel van een 
zebrapad. 

snelheidsregime afstand oversteekplaats - parkeerstrook afstand as looplijn - parkeerstrook 

30 km/u ≥ 5.00 m ≥ 6.50 m 

50 km/u ≥ 10.00 m ≥ 11.50 m 

Algemene principes: 

•  straatmeubilair of beplanting in de obstakelzone oordeelkundig inplanten om de zichtbaarheid op de    
oversteekplaats te behouden voor aanrijdend verkeer 

• de obstakelzone buiten de effectieve loopruimte voorzien, op ≥ 1.50 m tot as logische looplijn 
• straatkolken buiten de effectieve loopruimte voorzien in functie van integrale toegankelijkheid 
•  ter hoogte van de oversteekplaats het voetpad gradueel in helling leggen: 5% 
• geen niveauverschil ter hoogte van aansluiting tussen goot en rijweg 

parkeerplaatsen bij voorkeur 
symmetrisch uitvoeren langs 
beide zijden van de weg 

≥6
.5
0/
≥1
1.
50

 

≥1
.5
0 

≥1.50 

≥5.00/10.00 

voetpad gradueel in helling als zebrapad gewenst is; bij  voorkeur 
centreren op de logische looplijn 

fiche 3a 
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OP EEN SCHUIN KRUISPUNT 

Algemene principes: 

•  indien een zebrapad is vereist, deze bij voorkeur centreren op de logische looplijn 
•  bij het aanbrengen van zebrapaden over meerdere armen van het kruispunt, is een maximale overlapping 

van 0.50 m toegestaan, indien meer dienen beide zebrapaden te worden opgeschoven weg van het kruispunt 

≥ 1.50 
≥0.50 

≥5.00/10.00 

≥5.00/10.00 

parkeerplaatsen bij voorkeur 
symmetrisch uitvoeren langs 
beide zijden van de weg 

fiche 3b 
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BUITEN KRUISPUNTEN 
Oversteekplaatsen buiten de kruispunten worden uitgevoerd met een voetpaduitstulping in functie van zichtbaarheid. 
Deze oversteekplaats kan al dan niet gemarkeerd zijn met een zebrapad. Dit kan gecombineerd worden met een 
verkeersplateau of andere snelheidsremmer. 

Algemene principes: 

• 	 bij voorkeur het voetpad ter hoogte van de oversteekplaats gradueel in helling leggen: ≥ 5% 
•  straatmeubilair oordeelkundig plaatsen in functie van zichtbaarheid op de oversteekplaats 

≤5
%

 

≤5% ≤5% 

≥3.50 ≥3.50 
≥5.00/10.00 

• 	 per uitzondering mag een compacte helling in 1 vlak, dit laat toe straatmeubilair zoals fietsbeugels  
en bomen hiernaast op een horizontaal vlak in te planten 

•  de breedte van de doorgang afstemmen op de breedte van het zebrapad 
•  het hellend vlak aanleggen in voetpadmateriaal 

≥3.00 

≥ 
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fiche 3c 
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fiche 3c

IIOVERSTEEKPLAATSENII 
TER HOOGTE VAN EEN T-KRUISPUNT 

Op T-kruispunten worden oversteekplaatsen bij voorkeur in het verlengde van beide voetpaden van de aansluitende 
straat aangebracht. 
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fiche 3d 
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TER HOOGTE VAN EEN FIETSPAD
 

De inrichting van een oversteekplaats verschilt naargelang het fietspad aan- dan wel vrijliggend is. 

Aanliggend fietspad 

• zebrapadmarkering laten doorlopen over het fietspad 
• voetgangers kunnen zich op het voetpad opstellen om over te steken 

≤5% 

≤5
%

 

≤5% 
2%2%

 

hellingsgraad van dit deel van het fietspad: ≤ 2% 
in functie van de continuïteit voor fietsers 

fietspad 

voetpad 

≥ 5% ≥ 5% 

Vrijliggend fietspad 

• géén zebramarkering op het fietspad 
• een opstelruimte voor voetgangers voorzien van ≥ 1.80 m tussen fietspad en rijweg 

voetpad
	

≥1
.8
0 

fietspad 

obstakelzone 

fiche 3e 

-STAPPERS-
OVERSTEEKPLAATSEN 



DRAAIBOEK UITGAVE 2021
-STAPPERS-

OVERSTEEKPLAATSEN

fiche 3e

IIOVERSTEEKPLAATSENII
 
OP EEN MIDDENEILAND / -BERM 
De inrichting van een middeneiland of -berm, al dan niet plaatstelijk, maakt het oversteken veiliger, oversteken kan in 
twee fasen met voldoende opstelruimte. 

Algemene principes: 

• middenberm benadrukken door een niveauverschil en verschillend materiaalgebruik, bij voorkeur vergroenen 
•  de gelijkgrondse opstelruimte even breed voorzien als het zebrapad 
•  materiaalgebruik opstelruimte afstemmen op het materiaal van het voetpad 
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verhoogd element om voetganger op middeneiland te beschermen 
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IIOVERSTEEKPLAATSENII
 
GEVLEUGELDE VOETGANGERSOVERSTEEK 
Een gevleugelde voetgangersoversteek is een zebrapad dat verlengd wordt tegen de rijrichting in. 
Hierdoor wordt de dode hoek voor het voertuig verplaatst naar een zone waar geen voetgangers oversteken. Dit maakt 
de voetgangersoversteek attentieverhogend en veiliger. Een gevleugelde voetgangersoversteek kan worden toegepast 
in straten waar snelheidsregime van 50km/uur geldt, de onmiddellijke omgeving van scholen of op belangrijke 
schoolroutes binnen de zone 30-schoolomgeving. 

Algemene principes: 

•  stroken van het zebrapad verlengen met 5.00 m 
•  enkel aanleggen als over de volledige lengte de 2 rijstroken gescheiden kunnen worden door middel van een  
 middeneiland of -berm, breedte ≥ 1.80 m 
•  naderingsmarkering verkeerseiland afhankelijk van snelheidsregime en bestaande inrichting 
• niet doorloopbare zone voorzien langs de voetpaduitstulping ter hoogte van de zebraverlenging 
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niet doorloopbare zone 

5.00 3.00 
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IIIIDOORLDOORLOPEND VOPEND VOEOETPTPADADIIII
 
Bij de inrichting van een woonerf, voetgangersgebied of plein, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de rijweg 
en het voetpad. De hele zone is voetgangersgebied, de zone waar voertuigen (mits regelgeving) toegang tot krijgen, 
wordt beschouwd als een doorlopend voetpad.

Bij de inrichting van een woonerf, voetgangersgebied of plein, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de rijweg 
en het voetpad. De hele zone is voetgangersgebied, de zone waar voertuigen (mits regelgeving) toegang tot krijgen, 
wordt beschouwd als een doorlopend voetpad. 

Algemene principes: 

• 	 overgang naar het woonerf bepalen
 op basis van de breedte van
 het voetpad waar langs men de 
overgang naar het woonerf wil maken. 
(zie tabel) 

breedte voetpad overgang naar woonerf 

< 2.00 m verkeersplateau of verhoogde rijweg 

2.00 - 2.50 m inritband 0.50 m 

≥ 2.50 m inritband 1.00 m 

Voetpadbreedte < 2.00 m
	

• 	 breedte verkeersplateau is 
afhankelijk van draaicirkels 
gemotoriseerd verkeer en inrichting 
woonerf 

• 	 boordsteen laten doorlopen 
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R6.00 

woonerf 
voetgangersgebied 

Voetpadbreedte 2.00 - 2.50 m		 woonerf 

• 	 breedte oprijzone is afhankelijk 
van draaicirkels gemotoriseerd 
verkeer en inrichting woonerf 

• 	 toegang tot verhoogd gedeelte 
visueel accentueren door middel 
van inritbanden breedte 0.50 m 

Voetpadbreedte ≥ 2.50 m 

• 
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voetgangersgebied 

breedte oprijzone is afhankelijk van draaicirkels gemotoriseerd verkeer en inrichting woonerf
	
• 	 toegang tot verhoogd gedeelte visueel accentueren door middel van inritbanden breedte 1.00 m 
• 	 als langs de straatzijde van het (woon)erf of voetgangersgebied een parkeerstrook aanwezig is, deze dan 

onderbreken ter hoogte van de toegang door middel van een voetpaduitstulping. 
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IISCHOOLOMGEVINGENII
 
In schoolomgevingen wordt voorrang gegeven aan het langzaam verkeer. De schooltoegang wordt daarbij 

geaccentueerd in het straatbeeld door middel van een voetpaduitstulping met vlaggenmast. 

De locatie van de vlaggenmast wordt bepaald in functie van een goede zichtbaarheid. Op compacte uitstulping wordt 

de vlaggenmast om die reden best achteraan ingeplant vóór het afsluitend boomvak.
	
Afhankelijk van de gewenste situatie is de uitstulping voorzien van een oversteekplaats al dan niet gemarkeerd met 

een zebrapad.
	

Algemene principes 

• afsluiting parkeervak bij voorkeur door middel van een boomvak 
•  thv de toegang van de school voldoende vrije ruimte voorzien 
• locatie vlaggenmast vrij te bepalen in functie van een goede zichtbaarheid 
• tegenover de schoolpoort een niet doorloopbare zone voorzien 

inkom
Voetpaduitstulping zonder oversteekplaats school 
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niet doorloopbare zone 

Voetpaduitstulping met zebrapad 

• obstakels mogen het zicht op de oversteekplaats niet belemmeren voor aanrijdend verkeer 
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IIHOOGTEVERSCHILLENII
 
VOETPADHELLING 

Algemene principes: 

• afwatering steeds van gebouw of perceelsgrens weg richting goot 
• het voetpad in helling leggen in functie vd afvoer van regenwater: 2% (afwijking ≤ 0,5%) 
• in de lengte hoogte afstemmen op bestaande niveau’s langs de perceelsgrens 
• niveauverschil tussen rijweg en voetpad ligt tussen 10 en 12 cm 
• as logische looplijn is het midden van het voetpad of ≥ 1.00 m vanaf de gevel 
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VOETPADHELLING TER HOOGTE VAN INRIT GEMOTORISEERD VERKEER
 
inrit 

voetpad blijft ter hoogte van 
garage op hetzelfde niveau 

overgangsboordsteen 
rechte boordsteen 

1.00 1.00 

afgeschuinde boordsteen afhankelijk van de gewenste draaicirkel, wordt de boordsteen IE 
tot ≥ 1.00 m voorbij de inritzone geplaatst 

Profiel ter plaatse van voetpad Profiel ter plaatse van inrit 
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IIHOOGTEVERSCHILLENII 
VOETPADHELLING TER HOOGTE VAN EEN OVERSTEEKPLAATS 
OP EEN KRUISPUNT 

Algemene principes: 

• op een hoek ter hoogte van een oversteekplaats het voetpad gradueel in helling leggen: ≤ 5% 
• naast het hellend gedeelte van ≤ 5% komt bij voorkeur een voldoende breed deel met een helling van 2% 
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≤2%
 

zone zonder straatkolk in functie van 
integrale toegankelijkheid 

aan de oversteekplaats geen 
niveauverschil tussen 
goot en rijweg 

as looplijn 

door een beperkt hoogteverschil: ≤ 0.02 m 

2% ≤5% 

≥1.90 

≤0
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tussen boordsteen en goot aan de 
oversteekplaats kunnen blinden en 
slechtzienden de rand van het voetpad voelen 

geen niveauverschil in 
de aansluiting van de 
goot met de rijweg 
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IIHOOGTEVERSCHILLENII
 
HELLEND VLAK
 

Hoogteverschillen in het openbaar domein worden in functie van een integraal toegankelijk publiek domein overbrugd met 
een helling. Hierbij zijn maximale hellingpercentages te respecteren naargelang het te overbruggen hoogteverschil. 

hoogteverschil maximum 
hellingspercentage 

maximaal toegestane 
lengte van de helling 

0 - 10 cm 10 % 1.00 m 

10 - 25 cm 8.3 % 3.00 m 

25 - 50 cm 6.25 % 8.00 m

 > 50 cm 5 % 10.00 m 
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Algemene principes: 

• de verschillende hellingsvlakken hebben bij voorkeur dezelfde helling 
• een vlak bordes voorzien, ≥ 2.00 m telkens na de maximale toegestane lengte van de helling 
• breedte afhankelijk van beschikbare ruimte; er kunnen bij voorkeur twee rolstoelgebruikers elkaar kruisen 

≥2.00 

≥2
.0
0 

• 	 bij een hoogteverschil van: 
> 0.10 m is een afrijdbeveiliging van ≥ 0.05 m hoogte te voorzien aan de zijkanten van de helling; 
> 0.25 m is bijkomend een leuning te voorzien aan minstens 1 zijde van de helling. 

• de leuning wordt ononderbroken geplaatst over de volledige lengte van de helling, 
• leuning bij voorkeur op twee hoogtes, diameter Ø 4 - 6 cm omvatbaar 
• 	 hoogte van bovenste leuning: 1.00 m

 onderste leuning: 0.70 - 0.75 m 
• leuning loopt voorbij begin en einde helling 40 cm door over een horizontaal vlak 
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IIHOOGTEVERSCHILLENII
 
TRAPPEN
 
Een trap is een uit treden bestaande constructie om hoogteverschillen te overbruggen. 

Algemene principes: 

• breedte trap is min. 1.20 m en bij voorkeur ≥ 1.90 m, breedte trap kiezen in functie van breedte voetpad 
• gesloten trap voorzien zonder overstekende trapneuzen 
• visueel contrasterende anti-slipstrook ter hoogte van de trapneus, bij voorkeur geïntegreerd in het materiaal 

ideaal = 0.61 m 

Trapformule in functie van comfort: 
2 x optreden + 1 x aantreden = 0.578 - 0.65 m 

aantrede 

optrede 
maatvoering in functie van veiligheid 

indien trap als evacuatietrap fungeert: 
• optrede maximum 0.18 m 
• aantrede minimum 0.23 m 
• maximale hellingshoek 37° (=7,5%) 

LEUNINGEN 
Het plaatsen van een leuning is per situatie in te schatten. Niveauverschillen op een publieke plaats met hoge 
voetgangersfrequentie zijn steeds te beveiligen. Indicatief wordt vanaf een niveauverschil van 0.60 m een leuning 

Algemene principes: 

• leuning ononderbroken plaatsen over de volledige lengte van de trap, inclusief eventuele tussenbordessen 
• leuning bij voorkeur op twee hoogtes, diameter Ø 4 - 6 cm omvatbaar 
• 	 hoogte boven trapneus van bovenste leuning: 0.90 m 

onderste leuning: 0.65 m 
• leuning loopt voorbij begin en einde helling 40 cm door over een horizontaal vlak 
• bij brede trappartijen meerdere leuningen plaatsen (aan weerszijden van de trap of centraal) 
• trapleuningen staan ≥ 1.90 m uit elkaar, minimaal 1.20 m 
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IIINRICHTINGEN VOOR

0.
02

 

BLINDEN/SLECHTZIENDENII
 
GIDSLIJNEN 
Blinden en slechtzienden oriënteren zich aan de hand van auditieve en tactiele informatie. Op straat kunnen ze zich 
zelfstandig voortbewegen met de hulp van gidslijnen en geleidelijnen, maar ook met voelbare verschillen aangebracht op 
de grond. Slechtzienden kunnen zich ook oriënteren op basis van contrasten in kleur of vorm. Geleiding wordt bij voorkeur 
geïntegreerd in de publieke ruimte. Dit gebeurt aan de hand van gidslijnen zoals bijvoorbeeld een goot, boordsteen, 
verticale elementen en verschillen in textuur (vb. grasvlak naast verharding). Dit zijn allemaal, mits goed ontworpen, 
vormen van geleiding. Op plaatsen waar geïntegreerde geleiding niet voorhanden is worden geleidetegels toegepast. 

een goot als gidslijn is pas waarneembaar als deze 0.02 m diep is 
voor integrale toegankelijkheid mag dit ook niet meer zijn 

STANDAARD GELEIDELIJN 

Daar waar geen geïntegreerde geleiding (gidslijn) mogelijk is, tegels met specifiek reliëf toepassen: 

opstapvlak met vlakke tegels, op perrons voor openbaar vervoer 

geleidetegel met ribbel, de ribbels geven de looprichting aan 

waarschuwingstegel met noppen: waarschuwen voor gevaar 
zoals een hoogteverschil ≥ 0.20 m of een oversteekplaats 

Algemene principes: 

• 	 de tegels zijn constrasterend ten opzichte van de voetpadbestrating 
• 	 standaardtegels zijn beschikbaar in 2 formaten: 0.22 x 0.22 m en 0.30 x 0.30 m 
• 	 de keuze van het formaat afstemmen op de afmetingen van de omliggende bestrating 
• 	 geleidetegels over een lengte van ≥ 0.60 - 0.66 m gebruiken na elke richtingswijziging, om voldoende 

waarneembaar te zijn voor de gebruikers 
• 	 waarschuwings -en geleidetegels worden bij voorkeur in hoeken geplaatst van 90°, geleidelijnen worden 

onderbroken in de hoek 
• 	 uitzonderlijk en naargelang de situatie, kan de geleidelijn in een hoek > 90° worden geplaatst, de geleidelijnen 

sluiten in de hoek tegen elkaar aan. 
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IIINRICHTINGEN VOOR 
BLINDEN/SLECHTZIENDENII 
GELEIDING OP EEN KRUISPUNT 
Geleidelijnen worden gebruikt wanneer de natuurlijke gidslijn wordt onderbroken (bv. de gevel stopt). Bij het uitzetten 
van geleidlijnen is steeds rekening te houden met de gevelsituatie; bv terrassen, inspringende geveldelen, toegangen. 
Een kruispunt wordt bij voorkeur in alle richtingen voorzien van blindengeleiding. Indien van toepassing wordt dit 
gecombineerd met verkeerslichten en een rateltikker. 

Algemene principes: 

• 	 een oversteekplaats voorzien van blindegeleiding, steeds markeren met een zebrapad 
• 	 as van geleidetegels mag afwijken van de logische looplijn, het zebrapad hier bij voorkeur op uitlijnen 
• 	 afstand tussen waarschuwingstegel en rand van het voetpad is richtinggevend 0.35 m 
• 	 de waarschuwingstegels zoveel als mogelijk over de volledige breedte van de oversteekplaats voorzien, 

een breedte van ≥ 2 x 0.90 m (langs weerszijden van as geleidetegels) moet langs 1 zijde beschikbaar blijven 

overlapping van ≥ 1.20 m tussen 
geleidelijn en natuurlijke gidslijn 
(gevel) 

0.60 - 0.66 
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5

0.
35 ≥0.90 ≥0.90 

logische looplijn 

ca. 0.35		 ca. 0.35 

geleidelijn ligt tussen 
0.35 - 0.45 m van de gevel 

indien van toepassing: inplanting 
verkeerslichten met rateltikker naast 
de waarschuwingstegels 
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logische looplijn
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IIINRICHTINGEN VOOR 
BLINDEN/SLECHTZIENDENII 
GELEIDING OP EEN SCHUIN KRUISPUNT 

Algemene principes: 

•  in functie van een leesbare aansluiting op de natuurlijke gidslijn(gevel) kan de as van de geleidetegels verder 
afwijken van de logische looplijn, het zebrapad moet hier op worden uitgelijnd 
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BLINDEN/SLECHTZIENDENII 
GELEIDING BUITEN KRUISPUNTEN 

Algemene principes: 

• geleidelijn en waarschuwingstegels in gewenste looprichting plaatsen, in loodrechte lijnen 
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GELEIDING TER HOOGTE VAN EEN FIETSPAD 

Aanliggend fietspad 

geleidelijn in gewenste looprichting 

≥ 
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2.86 - 3.00 plaatsen, in loodrechte lijnen 

oversteek markeren met 
waarschuwingstegels die aansluiten 

voetpad
	

fietspad op de rand van het fietspad 

Vrijliggend fietspad 

voetpad waarschuwingstegels voorzien 
voor en achter het fietspad in een 
vierkant vlak 

fietspad 
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minimum maat van tussenvlak in 
geleidetegels is 0.60 - 0.66 m, bij 
kleinere afstand een volledig vlak in 
waarschuwingstegels voorzien 

voetpad 

fietspad als er onvoldoende ruimte is voor 
een tussenvlak van geleidetegels,  
het volledig vlak in 
waarschuwingstegels voorzien 
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IIINRICHTINGEN VOOR 
BLINDEN/SLECHTZIENDENII 
GELEIDING OP EEN MIDDENEILAND/BERM 
Op middeneilanden wordt aan weerszijden stroken waarschuwingstegels aangebracht en afhankelijk van de beschikbare 
breedte, voorzien van geleidetegels. 

maat van tussenvlak in 
geleidetegels is ≥ 0.60 - 0.66 m, 
bij kleinere afstand, en volledig 
vlak in waarschuwingstegels 
voorzien 
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als er onvoldoende ruimte 
is voor een tussenvlak van 
geleidetegels, het volledig vlak in 
waarschuwingstegels voorzien 
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IIMARKERING:ZEBRAPADII
 
ZEBRAPAD OP EEN HAAKS KRUISPUNT 

Zebrapad: geschilderd 

•  zebramarkering geschilderd op de rijweg aanbrengen, bij voorkeur gecentreerd op de logische looplijn 
•  bij het aanbrengen van de zebramarkering is een maximale overlapping van 0.50 m toegestaan indien meer 

dienen beide zebrapaden op te schuiven weg van het kruispunt 
•  breedte zebra is afhankelijk van de voetgangersintensiteiten. Bij hogere voetgangersintensiteiten kan een zebra 

breder dan 3 meter zijn 

3.
00

 
≥5
.0
0/
10
.0
0

0.50 0.50 

≥5.00/10.00 

Zebrapad: in betonstraatstenen 

•    op verkeersplateaus zebrapaden aanbrengen in betonklinkers 0.22 x 0.11 m
 - zebrastrepen in witte klinkers
 - tussenruimte en stroken langs weerszijden van de zebrastrepen (3 rijen) hebben een antraciet kleur 
•  een minimale afstand van 0.50 m respecteren tussen een zebra- en sinus markering 
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0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.
50

0.
50

3.00

3.00

≥0.50

≥5.00/10.00
0.5
0
 0.5

0
 0.5
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3.00
 

≥5.00/10.00
 

0.5
5
 

3.7
4

3.0
8
 

≥5.00/10.00
 

0.5
5
 

IIMARKERING:ZEBRAPADII
 
ZEBRAPAD OP EEN SCHUIN KRUISPUNT 

Zebrapad: geschilderd 

•  zebramarkering geschilderd op de rijweg aanbrengen, bij voorkeur gecentreerd op de logische looplijn 
•  de korte zijden van de zebrastrepen zijn parallel aan de looplijn, de lange zijdes parallel aan de as van de rijweg 
•  bij het aanbrengen van de zebramarkering is een maximale overlapping van 0.50 m toegestaan, indien meer  

dienen beide zebrapaden opschuiven weg van het kruispunt 
•  breedte zebra is afhankelijk van de voetgangersintensiteiten. Bij hogere voetgangersintensiteiten kan een 

zebra breder dan 3 meter zijn 

0.
50

 

0.
50

 

≥0.50 

3.00 

Zebrapad: in betonstraatstenen 

•    op verkeersplateaus zebrapaden aanbrengen in betonklinkers 0.22 x 0.11 m
 - zebrastrepen in witte klinkers
 - tussenruimte en stroken langs weerszijden van de zebrastrepen (3 rijen) hebben een antraciet kleur 
•  bij het aanbrengen van de zebramarkering is een maximale overlapping van 0.50 m toegestaan, indien meer  

dienen beide zebrapaden opschuiven weg van het kruispunt 

3.
08

3.
74

 

≥0.50 

0.
55
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IIRUIMTEGEBRUIKII
 
DEFINITIEF RIJWIEL 
“Rijwiel” : elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen 
door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler. 

De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de 
aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u 
bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel. 

Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd. 

Drie  en vierwielers die een breedte hebben van maximum 1 meter worden gelijkgesteld met fietsen. 
(Bron: Art. 2.15.1.van de wegcode) 

beweeg ruimte 

breedte 

veiligheidsstrook 
fietspad t.o.v. rijweg 

schuwafstand bufferafstand 

fietser t.o.v. object fietspad t.o.v object 

beweeg ruimte 

breedte 

veiligheidsstrook 
fietspad t.o.v. rijweg 

schuwafstand 
fietser t.o.v. object 

bufferafstand 
fietspad t.o.v. object 

fiche 1a 
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fiche	1a

0.75 

IIRUIMTEGEBRUIKII
 
EFFECTIEVE BEWEEGRUIMTE 

0.125 0.125 
minimum ruimte voor stilstaande fietser 

2.
60

 

tijdens het fietsen beweegt fietser zich 
zijdelings om evenwicht te behouden 
de minimale ruimte nodig om comfortabel te 
fietsen is 1.00 m 

1.00 

enkele standaardafmetingen: 
fietser fietser 

zijaanzicht 
aanhangwagen bakfiets bakfiets 

zijaanzicht 

2.
60

 

1.00 1.80 1.00 1.00 2.40 

SCHUWAFSTANDEN 
fietser naast niveauverschil < 5 cm fietser naast niveauverschil ≥ 5 cm 

0.
05

0.25 0.64 0.
05

0.
05

 

0.50 0.89 

fietser naast paaltje fietser naast geparkeerde auto
	

0.70 1.000.70 1.09 

fiche	1b 
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II HOOGTEVERSCHILLEN II
 
FIETSHELLINGEN 
Principe: hoe groter het hoogteverschil, hoe kleiner de hellingsgraad. 

STELREGEL 
gewenste, ideale helling 1: (20 x hoogte in m) 

redelijke helling 1: (10 x hoogte in m) 

maximale helling 1: (5 x hoogte in m) 

25.00 ≥ 
5.

00
 

indien het hoogteverschil meer dan 5 m bedraagt, is een bordes te voorzien 

formules voor berekening helling 
met voorbeeld van 5 m hoogteverschil te overbruggen 

gewenst: 1: (20 x 5 m) = 1:100 => 1% 
redelijk: 1: (10 x 5 m) = 1:50 => 2% 
maximaal: 1: (5 x 5 m) = 1:25 => 4% 

fiche 2 
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dubbelrichtingstrajecten worden aangeduid met fietssymbolen en pijlen in twee richtingen

IIINRICHTING FIETSPADII
 
DEFINITIE FIETSPAD
 
Juridisch: Het fietspad is het gedeelte van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van fietsers en 
bromfietsers klasse A. Het fietspad wordt aangeduid met verkeersborden (D7 of D9) of wordt afgebakend door twee 
evenwijdige overlangse witte onderbroken strepen, niet breed genoeg voor het autoverkeer. Het fietspad maakt geen 
deel uit van de rijbaan. 

Het fietspad is het gedeelte van de openbare weg dat langs een rijbaan is gelegen en dat tot doel heeft verplaatsingen 
met de (brom)fiets op een veilige, comfortabele en eenduidige manier te laten verlopen. Het fietspad kan aanliggend 
of vrijliggend zijn. 

Eénrichtingsfietspad 

fietspaden worden bij voorkeur in éénrichtingtraject uitgezet minimumbreedte van het fietspad 

 

gewenste afwerking van het fietspad in het opsluitend element valt

2% 

1.00 1.00 

Breedte fietspad veilige spitsuurintensiteit 
(in m) in 1 richting 

2.00 ≤ 150 

3.00 > 150 

het opsluitend element valt buiten het fietspad 

gewenste afwerking van het fietspad in 
bitumineuze verharding in roodbruine kleur, 
oneffenheden in het fietspad (bv. putdeksels) 

Tweerichtingsfietspad 
tweerichtingstrajecten worden aangeduid met asmarkering, fietssymbolen en pijlen in twee richtingen 

 

0.50 

2% 

1.00 1.00 

minimumbreedte van het fietspad
	

Breedte fietspad 
(in m) 

Veilige spitsuurintensiteit 
in 2 richtingen 

2.50 ≤ 50 
3.50 50 - 150 
4.50 ≥ 150 

Fietssnelweg 

steeds met kant- en asmarkering minimumbreedte van het fietspad 

 

1.00 1.00 0.50 1.001.00 

2% 

Breedte fietspad 
(in m) 

Veilige spitsuurintensiteit 
in 2 richtingen 

4.50 ≤ 250 

6.50 > 250 

fiche 3a 
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IIINRICHTING FIETSPADII
 
BOCHTSTRALEN VOOR FIETSERS 

Afslaande beweging om een hoek Asverschuiving op doorgaande route 

≥ 3.00 

≥ 2.00 

≥ 12.00 

≥ 12.00 

gewenste straal (in m) minimum straal (in m) 

fietspad r= 20 m r= 12 

fiets-o-strade r= 35 m r= 20 

fiche 3b 
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IIINRICHTING FIETSPADII
 
BUFFERSTROKEN NAAST HET FIETSPAD
 
Er zijn verschillende bufferafstanden te respecteren ten opzichte van het fietspad naargelang de functionele invulling 
naast het fietspad 

Ten opzichte van obstakels in lijn 
vb. parkeerstrook, hekwerk,… 

0.50 0.50 

Ten opzichte van puntobstakels 
vb. verlichtingspalen, paaltjes, verkeersborden, parkeermeters, … 

0.50 0.50 

Ten opzichte van gesloten wand	 Onder gesloten plafond	 Ten opzichte van borstwering
 

1.00 1.00 0.75 

fiche 3c
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IIINRICHTING FIETSPADII
 
AANSLUITING FIETSPAD AAN KRUISPUNT
 
Bij de overgang van het fietspad op de rijweg bv. ter hoogte van een kruispunt, wordt steeds gestreefd naar een 
maximaal comfort voor de fietser. er mogen geen niveauverschillen optreden en er is een naadloze materiaalovergang. 
Er zijn twee type oplossingen om de aansluiting op de rijweg te realiseren: aanliggend en vrijliggend. 

Aanliggend 

0.
50

 

2.
00

 

R8.00

R8.00 

R8.00 

R3.00

2.00 

fietspad wordt ter plaatse van oversteekplaats 
in helling gelegd van maximum 5% 

fietspad eindigt waar bocht begint 

fietspad eindigt vóór de locatie van de 
oversteekplaats voor voetgangers 

fietspad wordt ter plaatse van oversteekplaats 
in helling gelegd van maximum 5% 

fietspad eindigt waar bocht begint 

zebra opschuiven tot 0.50 m van de rand het 
(virtuele) fietspad 

fiche 3d
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fiche	3d

R3.00 

R3.00 

IIINRICHTING FIETSPADII
 
AANSLUITING FIETSPAD AAN KRUISPUNT
 

Vrijliggend:	bij	verkeerslichtenregeling 

fietspad (en voetpad wordt ter plaatse van 
oversteekplaats in helling gelegd van 
maximum 5% 

asverschuiving fietsers zo klein mogelijk 
houden 

“banaan” extra opstelruimte voor fietsers 

zebra opschuiven tot 0.50 m van de rand het 
(virtuele) fietspad 

geen niveauverschil op de overgang 
tussen fietspad en rijweg en naadloze 
materiaalovergang, goot en boordsteen 
onderbreken 

fiche	3e 
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R1
2.

00
 

R12.00 

R14.00 

R1
4.

00
 

IIINRICHTING FIETSPADII
 
OVERGANG TUSSEN FIETSPAD EN GEMEND VERKEER 

Van	gemengd	verkeer	naar	fietspad	

≥11.00 

Van	fietspad	naar	gemengd	verkeer 
met rugdekking (eventueel met bocht in het traject)(eventueel aansluitende fietssuggestiestrook) 

1.
50

10.00 

met rugdekking gecombineerd met snelheidsremmer (eventueel aansluitende fietssuggestiestrook) 

1.
50

 

fiche	3f 
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IIINRICHTING FIETSPADII 
OVERGANG TUSSEN FIETSPAD EN GEMENGD VERKEER 

Wevend 
vanuit oogpunt verkeersveiligheid heeft dit niet de voorkeur, maar er dient steeds gestreefd te worden naar een 
overgang met rugdekking (fiche 3f) 

R12.00 

R14.00 

12.00 

minimale weeflengte
	

Wevend op een kruispunt
 

R11.00 

R13.00 

onvoldoende weeflengte is
	

12.00 

minimale weeflengte 
grotere bochtstraal gebruiken indien er 

Bromfietsen b en speed pedelex op de rijbaan 

10.00 30.00 

2.
75

 

helling van maximum 5%3.00 m indien er een bus rijdt 

fiche 3g 
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IIINRICHTING FIETSPADII
 
RECHTSAF BUITEN DE VERKEERSLICHTENREGELING
 

R3 .00 

R3.00 

fiche 3h 
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IIINRICHTING FIETSPADII
 
OVERSTEEKPLAATSEN DOOR EEN MIDDENBERM 
Bij een midddenberm met een fietsoversteek word de berm voldoende breed aangelegd. Dit om de fietser een veilig 
rustpunt te bezorgen als hij het kruispunt niet in één beweging kan oversteken. 

“bajonet” doorsteek	 Schuine doorsteek Haakse doorsteek	 
breedte middenberm ≥ 2.70 m breedte middenberm ≥ 2.00 m breedte middenberm ≥ 2.50 m 

≥ 2.70 

≥ 2.00 

≥ 2.00 

≥ 
2.

00

≥ 
2.

00

≥ 2.50 

≥ 
4.

00

≥ 
37

°

fiche 3i 
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IIAANLIGGEND FIETSPADII
 
DIMENSIONERING 
Een aanliggend fietspad is een fietspad waarvan de verharding onmiddellijk aansluit bij de rijbaan en waarbij enkel 
een veiligheidsstrook is voorzien tussen het fietspad en de rijweg. 

het fietspad wordt verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijweg en gelijk met het voetpad 

1.00> - ≥ 0.50 

een veiligheidsmarge < 1.00 m en ≥ 0.50 m wordt voorzien tussen rijweg en fietspad
	

fiche 4a 
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fiche 4a	 	

IIAANLIGGEND FIETSPADII
 
TER HOOGTE VAN OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS
 

  

hellingsgraad van dit deel van het 
fietspad: ≤ 2% in functie van 
de continuïteit voor de fietsers 

verlaging boordsteen in functie van 
verbeterde oversteekbaarheid 

vlakke goot ter plaatse van 
oversteekplaats

 ≥ 2.50 

5%2% 

zebra markering laten doorlopen over het fietspad 
voetgangers kunnen zich op het voetpad opstellen om over te steken 

fiche 4b 
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IIAANLIGGEND FIETSPADII
 
OP KRUISPUNT MET VOORRANG AAN RECHTS, ZONDER VERKEERSPLATEAU
 

geen fietspadmarkering over het kruispunt 
het materiaal van het fietspad wordt niet doorgetrokken op de rijweg 

fiche 4c 
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IIAANLIGGEND FIETSPADII
 
OP KRUISPUNT MET VOORRANG VAN RECHTS, MET VERKEERSPLATEAU
 

geen fietspadmarkering over het kruispunt 
het materiaal van het fietspad wordt niet doorgetrokken op de rijweg 

geen helling in het fietspad 
hoogte is gelijk aan het plateau 

fiche 4d 
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IIAANLIGGEND FIETSPADII
 
OP KRUISPUNT OP VOORRANGSWEG, MET VERKEERSPLATEAU
 

fietspadmarkering wordt aangebracht over het kruispunt 
het materiaal van het fietspad wordt doorgetrokken op de rijweg 

goot onderbroken ter plaatse van 
het fietspad 

geen helling in het fietspad 
hoogte is gelijk aan het plateau 

zebramarkering loopt verder over 
het fietspad 

fiche 4e 
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IIAANLIGGEND FIETSPADII
 
OP VOORRANGSWEG, MET VERKEERSPLATEAU IN ZIJSTRAAT 
Het verkeersplateau enkel in de zijstraat en niet over het volledige kruispunt wordt toegepast indien de weg langs het 
fietspad een voorrangsweg is. Dit is eveneens de standaardtoepassing aan poort zone 30 (zie fiche poort zone 30 van 
privé vervoer) 

fietspadmarkering wordt aangebracht over het kruispunt 
het materiaal van het fietspad wordt doorgetrokken op de rijweg 

fietspad buigt uit 

goot en boordsteen 
onderbroken ter plaatse van het fietspad 

OP VOORRANGSWEG, MET EEN DOORLOPEND VOETPAD 
Statuut van rijweg vervalt op het doorlopend voetpad, waardoor de fietser voorrang heeft. Dit wordt toegepast aan het 
begin / einde van een woonerf of voetgangersgebied. (zie fiche 4 stappers) 

fietspadmarkering wordt aangebracht over het kruispunt 
het materiaal van het fietspad wordt doorgetrokken 

fiche 4f 
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IIAANLIGGEND FIETSPADII
 
TER HOOGTE VAN HALTE OPENBAAR VERVOER
 

afstand tussen schuilhuisje en fietspad ≥ 0.50 m 

inrichting en afmetingen perron 
zie fiche x openbaar vervoer 

uitbuiging fietspad over de 
totale lengte van de halte 

in functie van de veiligheid van uitstappende reizigers, 
buigt het fietspad ter hoogte van de halte uit 

0.
50

 

R12.00 

R12.00 

bij beperkte ruimte, is een minimale uitbuiging wenselijk, richtinggevend wordt 1.50 m opgegeven
	
R12.00 

R12.00 

1.
50

1.
50

 

uitbuiging fietspad over de totale lengte van de halte 

ficfichehe 4g4g
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fiche	4gfiche	4g

IIAANLIGGEND FIETSPADII
 
OVERSTEEKPLAATS OP EEN T-KRUISPUNT 

Fietsoversteekplaatsen worden zoveel mogelijk gecombineerd met voetgangersoversteken. Dit geeft een beter overzicht 
aan de automobilist op het geheel van de oversteekbewegingen. 

zebramarkering loopt door over 
het fietspad 

zone in helling tussen 5 en 10% 
(geleidelijke overgang) 

≥ 4.00 

geen niveauverschil tussen 
fietspad en rijweg. Naadloze 
materiaalovergang, inclusief 
goot 

breedte van de oversteekplaats 
is minimum 4.00 m. Bij 
intensiever fietsverkeer breder 
te voorzien om voldoende 
comfort te bieden aan fietsers 
die wensen af te slaan 

geen markering van de 
fietsoversteekplaats over de 
rijweg 

zebramarkering loopt door over 
het fietspad 

zone in helling tussen 5 en 10% 
(geleidelijke overgang)

≥ 2.50 ≥ 2.50 

geen niveauverschil tussen 
fietspad en rijweg. naadloze 
materiaalovergang, inclusief 
goot 

breedte van de oversteekplaats 
is minimum 2.50 m. bij 
intensiever fietsverkeer breder 
te voorzien om voldoende 
comfort te bieden aan fietsers 
die wensen af te slaan 

geen markering van de 
fietsoversteekplaats over de 
rijweg 

fiche	4h 
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IIVRIJLIGGEND FIETSPADII
 
DIMENSIONERING 
Een vrijliggend fietspad is een fietspad dat fysiek gescheiden is van de rijbaan door middel van een veiligheidsstrook 
van minimum 1.00 m breed en die niet door gemotoriseerd verkeer mag en kan gebruikt worden. Deze strook kan 
verschillende invullingen hebben: een verhoogde berm, groenstrook, parkeerstrook, … 

het fietspad wordt verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijweg en gelijk met het voetpad 

≥ 1.00 

een veiligheidsstrook ≥ 1.00 m wordt voorzien tussen rijweg en fietspad 
breedte van de veiligheidsstrook is onder meer afhankelijk van de invulling en de snelheid van het 
gemotoriseerd verkeer 

de veiligheidsstrook kan ingevuld worden met een parkeerstrook 

≥ 2.50 

≥ 0.50 

een bufferstrook van ≥ 0.50 m wordt voorzien tussen fietspad en 


fiche 5a 

-TRAPPERS-
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IIVRIJLIGGEND FIETSPADII
 
TER HOOGTE VAN OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS
 

 

fietspad en voetpad liggen in 
dezelfde helling 

verlaging boordsteen in functie van verbeterde 
oversteekbaarheid fietspad of opstelruimte 

10% 

≥ 1.80 

1.00 

vlakke goot ter plaatse van oversteekplaats 

geen zebra markering op het fietspad 
een opstelruimte voor voetgangers voorzien van ≥ 1.80 m tussen fietspad en rijweg 

fiche 5b 

-TRAPPERS-
VRIJLIGGEND FIETSPAD 
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IIVRIJLIGGEND FIETSPADII
 
OP KRUISPUNT MET VOORRANG AAN RECHTS, ZONDER VERKEERSPLATEAU
 

geen fietspadmarkering over het kruispunt 
het materiaal van het fietspad wordt niet doorgetrokken op de rijweg 

bufferstrook van 0.20 m in functie van kortere oversteek en extra opstelruimte voor de voetgangers 

fietspad buigt uit naar de weg op ≥ 10.00 m van de bocht om de fietser in beeld asverschuiving r ≥ 12.00 m 
te brengen van de automobilist 

10.00 

R12.00 

R12.00

R12.00 

R12.00 

0.
20

 

fietspad buigt na de helling terug 
uit, weg van de rijweg 

fiche 5c 

-TRAPPERS-
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fiche 5c

asverschuiving r ≥ 12.00 m
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IIVRIJLIGGEND FIETSPADII
 
OP KRUISPUNT MET VOORRANG AAN RECHTS, MET VERKEERSPLATEAU
 

geen fietspadmarkering over het kruispunt 
het materiaal van het fietspad wordt niet doorgetrokken op de rijweg 

geen helling in fietspad fietspad buigt uit naar de weg bufferstrook van 0.20 m in 
hoogteligging is gelijk aan het plateau op ≥ 10.00 m van de bocht om functie van kortere oversteek 

en extra opstelruimte voor 
de voetgangers 

de fietser in beeld te brengen 

≥ 10.00 

0.
20

 

fietspad buigt na de helling terug 
uit, weg van de rijweg 

fiche 5d 
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IIVRIJLIGGEND FIETSPADII 
OP KRUISPUNT OP VOORRANGSWEG, MET VERKEERSPLATEAU 

geen fietspadmarkering over het kruispunt 
het materiaal van het fietspad wordt niet doorgetrokken op de rijweg 

geen helling in het fietspad fietspad buigt uit naar de weg op ≥ 10.00 m van de bocht om 
hoogteligging is gelijk aan het plateau de fietser in beeld te brengen van de automobilist 

bufferstrook van 0.20 m in functie 
van kortere oversteek en extra 
opstelruimte voor de voetgangers 

zebrapadmarkering loopt verder over het 
fietspad 

fietspad buigt na de bocht terug uit, weg 
van de rijweg bij het plateau 

≥ 10.00 

0.
20

 

goot onderbroken ter plaatse van fietspad
	

fiche 5e 
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fiche 5e

fietspad buigt na de bocht terug uit, weg 
van de rijweg bij het plateau
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IIVRIJLIGGEND FIETSPADII
 
OP VOORRANGSWEG, MET VERKEERSPLATEAU IN ZIJSTRAAT
 
Het verkeersplateau enkel in de zijstraat en niet over het volledige kruispunt wordt toegepast indien de weg langs het 
fietspad een voorrangsweg is. Dit is eveneens de standaardtoepassing aan de toegang van een zone 30 (gebied waar 
snelheidsregime 30 km/u geldt). 

fietspadmarkering wordt aangebracht over het kruispunt 
het materiaal van het fietspad wordt doorgetrokken op de rijweg 

goot en boordsteen onderbroken er 
hoogte van fietspad 

≥ 10.00 m obstakelvrije ruimte voorzien in 
functie van beter zicht op aankomend verkeer 
op de voorrangsweg 

≥ 10.00 

OP VOORRANGSWEG, MET EEN DOORLOPEND VOETPAD
 
Statuut van rijweg vervalt op het doorlopend voetpad, waardoor de fietser voorrang heeft. Dit wordt toegepast aan het 
begin/einde van een woonerf of voetgangersgebied. (zie fiche 4 stappers) 

fietspadmarkering wordt aangebracht over het kruispunt 
het materiaal van het fietspad wordt doorgetrokken op de rijweg 

≥ 1 0.00 m obstakelvrije ruimte voorzien in 
functie van beter zicht op aankomend verkeer 
op de voorrangsweg 

≥ 10.00 

fiche 5f 
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IIVRIJLIGGEND FIETSPADII
 
TER HOOGTE VAN HALTE OPENBAAR VERVOER
 

in functie van de veiligheid van uitstappende reizigers, buigt 
het fietspad ter hoogte van de halte uit 

inrichting en afmetingen perron 
zie fiche x openbaar vervoer 

afstand tussen schuilhuisje en fietspad uitbuiging fietspad over de totale 
≥ 0.50 m lengte van de halte 

bij beperkte ruimte, is een schuilhuisje niet mogelijk
	

fiche 5g 

-TRAPPERS-
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fiche	5g

IIVRIJLIGGEND FIETSPADII
 
OVERSTEEKPLAATS OP EEN T-KRUISPUNT 
Fietsoversteekplaatsen worden zoveel mogelijk gecombineerd met voetgangersoversteken. Dit geeft een beter 
overzicht aan de automobilist op het geheel van de oversteekbewegingen. 

zebramarkering loopt door over 
het fietspad 

comfortabel te maken, wordt 
het fietspad afgebogen, de 
bochtstraal is afhankelijk van 

≥ 4.00 de beschikbare ruimte, ideaal 
3.00 m 

zone in helling tussen 5 en 10% 
(geleidelijke overgang) 

geen niveauverschil tussen 
fietspad en rijweg. naadloze 
materiaalovergang, inclusief 
goot 

breedte van de oversteekplaats 
is minimum 4.00 m. bij 
intensiever fietsverkeer breder 
te voorzien om voldoende 

geen markering van de 
fietsoversteekplaats over de 
rijweg 

zebramarkering loopt door over 
het fietspad 

comfortabel te maken, wordt 
het fietspad afgebogen, de 
bochtstraal is afhankelijk van 
de beschikbare ruimte, ideaal≥ 3.00 ≥ 3.00 
3.00 m 

zone in helling tussen 5 en 10% 
(geleidelijke overgang) 

geen niveauverschil tussen 
fietspad en rijweg. naadloze 
materiaalovergang, inclusief 
goot 

breedte van de oversteekplaats 
is minimum 3.00 m. bij 
intensiever fietsverkeer breder 
te voorzien om voldoende 

geen markering van de 
fietsoversteekplaats over de 
rijweg 

fiche	5h 

-TRAPPERS-
VRIJLIGGEND FIETSPAD 



  
  

DRAAIBOEK UITGAVE 2021

	 	 	 	 	

	

	

	 	 	 	 	 	 	
	 	

IIFIETSSUGGESTIESTROOKII
 
Bij gemengd verkeer mag een fietssuggestiestrook om het comfort van de fietsers te verhogen. De strook is geen 
vervanging van het fietspad en heeft geen wettelijk statuut. Het maakt dus onderdeel uit van de rijweg. gemotoriseerd 
verkeer mag hierop rijden. De fietssuggestiestrook wordt toegepast wanneer er nood is aan een optische versmalling 
of wanneer automobilisten moeten geattendeerd worden op fietsers die uit de tegengestelde richting kunnen komen. 
Men spreekt van een comfortstrook (in fietsvriendelijk materiaal) als deze strook enkel bedoeld is om de fietsers meer 
rijcomfort te geven. 

DIMENSIONERING BIJ BEPERKT ÉÉNRICHTINGS VERKEER (BEV)
 

fietssuggestiestrook start 
na bocht 

aanbrengen fietssuggestiestrook in éénrichtingsstraten enkel in tegengestelde richting van het autoverkeer 

aanbrengen van het fietssymbool 
aan beide zijden van de weg aan 
het begin en einde van de straat 
en ter plaatse van de zijstraten 
(zie fiche 9b) 

het al dan niet doortrekken van de fietssuggestiestrook over het kruispunt is afhankelijk van de voorrangsituatie 
(zie fiche 4c – 4e) 

woon- en buurtstraat, gemengd verkeer, hoge frequentie ov 
industriestraat, gemengd verkeer 

rijwegbreedte fietssuggestiebreedte rijloperbreedte 

zonder parkeerstrook 4.75 m 2.00 m* 2.75 m 

éénzijdige parkeerstrook 4.80 m 2.00 m* 2.80 m 

tweezijdige parkeerstrook 4.90 m 2.00 m* 290 m 

*inclusief goot 

de fietssuggestiestrook/comfortstrook wordt nooit uitgevoerd in rode kleur en het kleurverschil moet duidelijk zijn ten 
opzichte van de kleur van de rijweg 

specifiek naargelang het materiaal van de rijweg : 
• bij asfalt: 2-componenten overlaging in RAL7300 met lichtere tint dan kleur rijweg 
• bij betonstraatstenen: betonstraatstenen met een ander legverband dan de rijweg 

fiche 6a 

-TRAPPERS-
FIETSSUGGESTIESTROOK 
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fiche 6a

fietssuggestiestrook start 
na bocht
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IIFIETSSUGGESTIESTROOKII
 
DIMENSIONERING BIJ TWEERICHTINGS VERKEER 

aanbrengen fietssuggestiestrook in tweerichtingsstraten aan beide zijden van de rijweg 

aanbrengen van het fietssymbool 
aan beide zijden van de weg aan 
het begin en einde van de straat 
en ter plaatse van de zijstraten 
(zie fiche 9b) 

fietssuggestiestrook start 
na bocht 

het al dan niet doortrekken van de fietssuggestiestrook over het kruispunt is afhankelijk van de voorrangsituatie 
(zie fiche 4c – 4e) 

Hoofdstraat 30, gemengd verkeer, lage frequentie ov 
industriestraat, gemengd verkeer, beperkt vrachtverkeer 

rijwegbreedte fietssuggestiebreedte rijloperbreedte 

zonder parkeerstrook 5.30 m 1.70 m* 1.90 m 

éénzijdige parkeerstrook 5.45 m 1.70 m* 2.05 m 

tweezijdige parkeerstrook 5.60 m 1.70 m* 2.20 m 

*inclusief goot 

Hoofdstraat 30, gemengd verkeer, hoge frequentie ov industriestraat 
industriestraat, gemengd verkeer 

rijwegbreedte fietssuggestiebreedte rijloperbreedte 

zonder parkeerstrook 6.20 m 2.00 m* 2.20 m 

éénzijdige parkeerstrook 6.35 m 2.00 m* 2.35 m 

tweezijdige parkeerstrook 6.40 m 2.00 m* 2.40 m 

*inclusief goot 

de fietssuggestiestrook / comfortstrook wordt nooit uitgevoerd in rode kleur en het kleurverschil moet duidelijk zijn ten 
opzichte van de kleur van de rijweg 

specifiek naargelang het materiaal van de rijweg : 
• bij asfalt: 2-componenten overlaging in RAL7300 met lichtere tint dan kleur rijweg 
• bij betonstraatstenen: betonstraatstenen met een ander legverband dan de rijweg 

fiche 6b 

-TRAPPERS-
FIETSSUGGESTIESTROOK 
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IIFIETSSUGGESTIESTROOKII
 
TER HOOGTE VAN HALTE OPENBAAR VERVOER 

fietssuggestiestrook wordt ter hoogte van de halteplaats doorgetrokken 

fiche 6c 

-TRAPPERS-
FIETSSUGGESTIESTROOK 
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IIFIETSSTRAATII
 
DE FIETSROUTE LOOPT RECHTDOOR OVER HET KRUISPUNT 
Een fietsstraat is een straat waar fietsers de volledige breedte van de rijbaan mogen gebruiken en de helft van de breedte 
langs de rechterzijde bij tweerichtingsverkeer. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat. Zij mogen de fietsers 
evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. 

gewenste afwerking van de fietsstraat in bitumineuze verharding in fel rode kleur rode loper stop voor het 
kruispunt 

rijloper 2.50 m pictogram op de rijbaan 
kasseistrook 0.30 m (zie fiche 9b) 

2.50 
2.50 

0.30 

Fi
et
ss
tra
at

 

Fietsstraat 

fiche7a 
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IIFIETSSTRAATII
 
DE FIETSROUTE LOOPT NIET RECHTDOOR OVER HET KRUISPUNT
 

gewenste afwerking van de fietsstraat in bitumineuze verharding in fel rode kleur 
rode loper loopt door over het kruispunt (in rood kleinschalig materiaal) 
fietsstraat in de voorrang 

pictogram op de rijbaan 
(zie fiche 9b) 

Fi
et
ss
tra
at

 

Fietsstraat 

geleidingspictogram aan het 
einde van de straat (zie fiche 9b) 

fiche	7b 

-TRAPPERS-
FIETSSTRAAT 
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fiche	7b

IIFIETSSTRAATII
 
DE FIETSROUTE SLUIT AAN OP EEN PLEIN 

gewenste afwerking van de fietsstraat in bitumineuze verharding in fel rode kleur 
rode loper loopt stop voor het kruispunt 

pictogram op de rijbaan 
(zie fiche 9b) 

Fi
et
ss
tra
at

 

geleidingspictogram aan het vervolg 

van de route (zie fiche 9b)
	
eventueel met croissant 

(zie fiche 9b)
	

fiche	7c 
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IIFIETSOPSTELSTROOKII
 
Een Opgeblazen FietsOpstelStrook (OFOS) is een opstelstrook voor fietsers bij kruispunten die met verkeerslichten 
geregeld zijn. Deze opstelruimte wordt gebruikt om fietsers te laten voorsorteren tijdens de roodfase voor het (wachtende) 
gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen de fietsers vóór het gemotoriseerd verkeer het kruispunt oprijden. Deze strook bestrijkt 
de gehele breedte van het rijvak aan één zijde. 

BIJ AANLIGGEND FIETSPAD 

aanliggend fietspad loopt door tot aan 
de OFOS 

0.50 

zelfde materiaal en kleur als de 
rijweg 

fietspictogram (zie fiche 9b) 
OFOS is 5.00 m en heeft de 
breedte van het rijvak 

verkeerslicht moet zichtbaar zijn voor 
de fietsers (zie fiche - privé vervoer)0.

50
 

5.
00

 
0.

50
 

fiche 8a 
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fiche	8a

verkeerslicht moet zichtbaar zijn voor 
de fietsers (zie fiche - privé vervoer)

R12.00 

R12.00 

IIFIETSOPSTELSTROOKII
 
BIJ VRIJLIGGEND FIETSPAD 

asverschuiving r ≥ 12.00 m 

fietspad buigt uit naar de weg op 
≥ 10.00 m van de bocht om de 
fietser in beeld te brengen van de 
automobilist

10
.0

0 

0.20 bufferstrook van 0.20 m in 
functie van kortere oversteek 
en extra opstelruimte voor de 
voetgangers 

5.
00 OFOS is 5.00 m en heeft de breedte 

van het rijvak 

fiche	8b 
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R12.00 

R12.00 

IIFIETSOPSTELSTROOKII 
BIJ GEMENGD VERKEER 

de parkeerstrook stop voor het 
toeleidend fietspad, deze wordt fysich 
gescheiden om foutparkeren 
te voorkomen 

asverschuiving r ≥ 12.00 m 

15
.0

0 

toeleidend fietspad met 
fiedspadmarkering ≥ 1.20 m 
(exclusief goot) 

1.20 

lengte toeleidend fietspad is 
≥ 15.00 m 

OFOS is 5.00 m en heeft de 
breedte van het rijvak 

5.
00

 

fiche	8c 
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IIFIETSOPSTELSTROOKII
 
VOOR LINKS AFSLAANDE FIETSERS
 

≥ 2.00 

herhaling verkeerslicht voor de 
fietser 

fiche 8d 
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IIFIETSMARKERINGII
 
FIETSOVERSTEEK 

éénrichtingsoversteek in de voorrang 

1.25 1.25 

0.
15

 

tweerichtingsoversteek in de voorrang 

1.25 1.25 

0.
15

 

0.35 0.70 

0.
15

 
0.

15
 

0.
76

5

0.
35 0.

50
 

0.
35 0.

15
 

0.
30

 

0.45 1.50 
0.30 

éénrichtingsoversteek dwars op de voorrang/buiten het kruispunt 
0.15 0.30 

0.15
0.15 0.

15
 

tweerichtingsoversteek dwars op de voorrang/buiten het kruispunt
	

fiche	9a 

-TRAPPERS-
FIETSMARKERING 



DRAAIBOEK UITGAVE 2021

FIETSMARKERING

-TRAPPERS-
FIETSMARKERING

fiche	9a

0.30 1.00 

0.
10

 

IIFIETSMARKERINGII
 
ASLIJNEN 

aslijn frietzak 

VOORSORTEERPIJL	FIETSERS	 													FIETSOPSTELSTROOK	(OFOS)
 

2.50 

FIETSSTRAAT 0.90 

begin fietsstraat                                   aankondiging fietsstraat 

Fietsstraat 

1.00 

continuering en richting aanduiding fietsstraat 

0.
15

1.
80

 

0.
51

 

aslijn tweerichtingsfietspad 

2.70 

0.30 

≥3
.5

0 

2/
3 

1/
3

0.
10

 

1/
3 

2/
3

1.
53

 

0.50 1.00 

0.
10

 

0.50 0.75 1.00 

fiche	9b 

-TRAPPERS-

1.20 



DRAAIBOEK UITGAVE 2021

IIFIETSMARKERINGII
 
TWEERICHTINGSFIETSERSOVERSTEEK:VERGROTENAFRIJCAPACITEIT	
(FRIETZAK) 

fiche	9c 
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FIETSMARKERING

fiche	9c

IIFIETSVOORZIENINGII 
PAALTJES 
In specifiek situaties is het wenselijk om het begin / einde van een fietspad te markeren of te beveiligen. 

tussenafstand 1.50 m  – 1.75 m om gemotoriseerd verkeer te weren, strooiwagens (1.30 m) hebben toegang, 
weg neembaar paaltje indien bredere dienstvoertuigen toegang moeten krijgen 

1.
50

 -
1.

75
 

15.00 

fietssymbool en pijl om tweerichtingsverkeer voor 
fietsers aan te duiden 

palen met reflecterende strips in functie van zichtbaarheid 

midden- en kantmarkering 
met ribbels in functie van 
zichtbaarheid voor de fietser 

FIETSSLUIS 
plaatsen hekwerk als snelheidsremmer 

hekwerk tegenover elkaar 
uitlijnen op een afstand van 
2.00 m 

voorzien van reflecterende 
strips 

2.
00

 

fiche	10a 
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IIFIETSVOORZIENINGII
 
FIETSBEUGELS 
Fietsparkeervoorzieningen zijn voorzieningen die gebruikt worden bij het fietsparkeren. Het kan gaan om een fietsenstalling, 

een afgebakende ruimte voor het plaatsen van fietsen of een fietsparkeersysteem, een constructie om één of meer fietsen 

in of tegen te plaatsen, of een combinatie van de beide.
	
De Stad Antwerpen werkt met een vast gamma van straatmeubilair waaronder ook de fietsenstallingen.
	
Voor de volledigheid wordt hiervoor verwezen naar de straatmeubilaris.
	

Loodrechte inplanting 

as op as ≥ 1.10 m tussen de beugels afstand tot obstakel ≥ 1.10 m 

≥ 
1.

80
1.

80
 -

2.
00

 

≥ 1.10 ≥ 1.10 ≥ 1.10 

0.
80

 
vrije ruimte voor het 
manoeuvreren van de fiets 

opstelruimte 
elementen in de obstakelzone 
worden in 1 lijn geplaatst 

Schuine inplanting 
bij plaatsgebrek, kunnen fietsbeugels ook schuin ingeplant worden 

≥ 
1.

80
≥ 

1.
40

 

≥ 1.56 

≥ 1.10 

≥ 1.10 

≥ 
0.

50
 

as op as ≥ 1.10 m tussen de beugels 

vrije ruimte voor het 
manoeuvreren van de fiets 

opstelruimte 
elementen in de obstakelzone 
worden in 1 lijn geplaatst 
functionele elementen worden 
op ≥ 0.50 m van de voetpadrand 
geplaatst 

fiche 10b 
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IIFIETSVOORZIENINGII
 
VELOSTATION 
Het velostation is een publieke fietsaccomodatie om via een betaalsysteem een fiets te kunnen huren. De infrastructuur 
wordt systematisch in het openbaar domein voorzien volgens een opgemaakt spreidingsplan. Naargelang de plek varieert 
het aantal fietsen dat wordt aangeboden. 

Enkelzijdige inplanting 
een enkelzijdige module bestaat uit 3 fietsen, 
er kunnen maximaal 12 modules geschakeld worden 

≥ 
1.

80
1.

70
≥ 

0.
50

 

vrije ruimte voor het 
manoeuvreren van de fiets 

opstelruimte 

functionele elementen worden 
op ≥ 0.50 m van de voetpadrand 
geplaatst 

1 module is voorzien van een betaal-unit 
Die gemakkelijk bereikbaar is om te bedienen 

Dubbelzijdige inplanting 
een dubbelzijdige module bestaat uit 6 fietsen, 

er kunnen maximaal 6 dubbele modules geschakeld worden
	

2.45 2.22 2.22 

1.
40

 
1.

40
 

fiche 10c 
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IIOPENBAAR VERVOERII
 

Ruimtegebruik	 bus	 fiche 1 
basisafmetingen maatgevend ontwerpvoertuig fiche 1a 
afmetingen voertuig in beweging fiche 1b 
veiligheidsafstand fiche 1c 
draaicirkel fiche 1d 

Ruimtegebruik tram	 fiche 2 
basisafmetingen maatgevend ontwerpvoertuig fiche 2a 
veiligheidsafstanden tram fiche 2b 
afmetingen voertuig in beweging fiche 2c 
draaicirkel tram fiche 2d 
veiligheidsafstanden fiche 2e 
asverschuiving tram fiche 2f 
draaicirkels bij twee tramsporen in tegengestelde richting fiche 2g 

Tram bij gemengd verkeer fiche 3 
dimensionering bij 30 km/u fiche 3a 

Aparte voorzieningen	 fiche 4 
busstrook / aanloopstrook fiche 4a 
eigen bedding en bijzondere overrijdbare bedding fiche 4b - 4c 
basis principes eigen bedding en bijzonder overrijdbare bedding fiche 4d 
veiligheidsafstanden bijzonder overrijdbare bedding fiche 4e - 4g 
dimensionering bijzonder overrijdbare bedding fiche 4h - 5j 

Halte-infrastructuur	 fiche 5 
principeschema halte fiche 5a 
halteren op de rijbaan fiche 5b 
vrijliggende halte-inrichting fiche 5c 
inrichting voor blinden en slechtzienden bij halte-inrichting fiche 5d - 5e 

Oversteekplaatsen fiche 6 
bij aparte bedding fiche 6a - 6b 
bij gemengd verkeer fiche 6c 
inrichting voor blinden en slechtzienden fiche 6d 

Markering 

Noot : de informatie in het hoofdstuk openbaar vervoer dient steeds op projectniveau 
afgetoetst te worden en gecommuniceerd met de openbare vervoersmaatschappij. 

-OPENBAAR VERVOER-
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Ruimtegebruik	bus	 fiche 1
basisafmetingen maatgevend ontwerpvoertuig                                         fiche 1a 
afmetingen voertuig in beweging                                        fiche 1b
veiligheidsafstand                                                                  fiche 1c
draaicirkel                                                                               fiche 1d 

Ruimtegebruik tram	 fiche 2
basisafmetingen maatgevend ontwerpvoertuig                                         fiche 2a
veiligheidsafstanden tram                                                                              fiche 2b
afmetingen voertuig in beweging                                        fiche 2c
draaicirkel tram                                                                                                fiche 2d
veiligheidsafstanden                                                                                       fiche 2e
asverschuiving tram                                                                                        fiche 2f
draaicirkels bij twee tramsporen in tegengestelde richting                       fiche 2g      

Tram bij gemengd verkeer fiche 3
dimensionering bij 30 km/u fiche 3a 

Aparte voorzieningen	 fiche 4
busstrook / aanloopstrook fiche 4a
eigen bedding en bijzondere overrijdbare bedding fiche 4b - 4c
basis principes eigen bedding en bijzonder overrijdbare bedding             fiche 4d
veiligheidsafstanden bijzonder overrijdbare bedding fiche 4e - 4g
dimensionering bijzonder overrijdbare bedding                                          fiche 4h - 5j

Halte-infrastructuur	 fiche 5
principeschema halte fiche 5a
halteren op de rijbaan                              fiche 5b
vrijliggende halte-inrichting                                                                           fiche 5c
inrichting voor blinden en slechtzienden bij halte-inrichting fiche 5d - 5e

Oversteekplaatsen fiche 6
bij aparte bedding                                                                  fiche 6a - 6b
bij gemengd verkeer                                                                                      fiche 6c
inrichting voor blinden en slechtzienden                                                     fiche 6d

Markering

Noot : de informatie in het hoofdstuk openbaar vervoer dient steeds op projectniveau 
afgetoetst te worden en gecommuniceerd met de openbare vervoersmaatschappij.
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IIRUIMTEGEBRUIK BUSII
 
BASISAFMETINGEN MAATGEVEND ONTWERPVOERTUIG 

Standaardbus 

3.
28

 

2.55 

3.05 

0.250.25 

0.
18

 

12.00 

1.03 2.971.30 1.30 1.30 0.60 

2.
55

3.
05

 

0.
25

0.
25

 

Gelede bus / harmonicabus
 

3.
28

 

2.55 

3.05 
0.250.25 

0.
18

 

3.97 1.30 6.03 1.30 3.50 1.30 0.60 

18.00 

0.
25

 
2.

55
0.

25
3.

05
 

Stadsbus 

3.
28

 

2.35 0.250.21 

0.
18

 

2.
35

2.
81

 

0.
25

0.
21

 

6.10 1.30 0.60 

2.81 8.00 

fiche 1a 
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IIRUIMTEGEBRUIK BUSII
 
AFMETINGEN VOERTUIG IN BEWEGING 

de minimum vrije hoogte van het 
rijgedeelte van de bus is 3.50 m X= 

??? m bij 30 km/u 
??? m bij 50 km/u 
??? m bij 70 km/u 

3.
50

 

x 

de marge van 0.50 m is voorzien 
voor doorhangende takken 

de takvrije stamhoogte van een boom is 
4 m boven het rijweegniveau van de bus3.

50
 

0.
50

 

4.
00

 

fiche 1b 
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obstakelvrij ten opzichte van: 

fiche 1b	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

IIRUIMTEGEBRUIK BUSII
 
VEILIGHEIDSAFSTANDEN BUS 
De maten moeten in elk ontwerp getoetst worden aan de gewenste situatie: goede doorstroming openbaar vervoer, 

rijgedrag andere weggebruikers, gemengde profielen met zachte weggebruikers. 

Dit wordt verder weergegeven in het maatgevend gebruik.
	

Obstakelvrij ten opzichte van: 

Lijnobstakels met beperkte hoogte 
(geparkeerde wagens, laag hekwerk, 
haag, …) 

Puntobstakels 
(palen verkeersborden, 
straatmeubilair,…) 

Gesloten wand 

x 

X= 
0,40 m bij 30 km/u 
0,70 m bij 50 km/u 
0,90 m bij 70 km/u 

X= 
1,00 m bij 30 km/u 
1,20 m bij 50 km/u 
1,40 m bij 70 km/u 

x 

Boordsteen X= 
0,25 m bij 30 km/u 
0,35 m bij 50 km/u 
0,50 m bij 70 km/u 

x 

fiche 1c 
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x 

bochtstraal 

IIRUIMTEGEBRUIK BUSII
 
DRAAICIRKEL
 
Bij elke bocht is een bochtverbreding noodzakelijk om het voertuig te laten draaien. De benodigde breedte neemt toe 
naarmate de straal van de binnenbocht kleiner wordt. De rijcurven van bussen kunnen met softwareprogramma’s 
achterhaald worden. 

Algemene principes: 

• een bochtverbreding voorzien ten opzichte van elke rijstrook 
• de bochtverbreding geleidelijk en vloeiend opbouwen (vermijden van knikken in de rijweg) 

bochtstraal (m) x= rijstrookbreedte (m) 

< 9
	 3.30 
9 < 13
	 3.10 

x/2 

x/
2 

x 

bochtstraal 
begin bocht 

aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

x = rijstrookbreedte 

aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte		

13 < 16
	 2.70 
begin bocht 16 < 20
	 2.30 

20 < 25
	 2.00 
25 < 30 
 1.60 
30 < 35
	 1.35 
35 < 40
	 1.15 
40 < 45
	 1.00 
45 < 50
	 0.85 
50 < 60
	 0.75 
60 < 70
	 0.65rijstrookbreedte 
70 < 80
	 0.55 
80 < 100
	 0.50 
100 < 150
	
150 < 300


 ≥ 300 
 referentie: CROW 2004
	

a/
2 

b/
2 

a 

b 

a/2 
b/2 

aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

begin bocht 

bochtstraal 

x = a+b = rijstrookverbreding 

begin bocht 
aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

rijstrookbreedte 

aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

begin bocht 

bochtstraal	 totale 
(m)	 rijstrook 

verbreding (m) 

aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

begin bocht 

aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

rijstrookbreedte 

x/2 

begin bocht 

begin bocht 

fiche 1d 
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x/
2 
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IIRUIMTEGEBRUIK TRAMII
 
BASISAFMETINGEN MAATGEVEND ONTWERPVOERTUIG 

Hermelijntram 

6.
06

 

3.
48

 

2.30 

2.53 

2.
30

2.
53

 

6.36 1.40 2.85 1.40 5.60 1.40 2.85 1.40 4.45 0.88 1.04 

29.62 

2.
30

2.
53

 

7.74 1.30 2.13 1.30 8.22 1.30 8.21 1.30 2.13 1.30 5.31 0.81 1.61 

42.66 

Detail tramsporen 

1.11 

1.08 

1.00 

0.88 

0.50 0.50 

fiche 2a
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IIRUIMTEGEBRUIK TRAMII
 
VEILIGHEIDSAFSTANDEN TRAM
 

Afstand van de tram ter hoogte van perron 

0.73 0.50 

1.225 

in functie van opstartcomfort, is de marge 
tussen het perron en de tram minimaal 

Minimale obstalvrije ruimte (aan rechterzijde van tramvoertuig) 

afstand ten opzichte van verlichting, palen, straatmeubilair, muur, hekwerk, … 

0.30 0.765 0.50 

1.565 

fiche 2b 
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IIRUIMTEGEBRUIK TRAMII
 
AFMETINGEN VOERTUIG IN BEWEGING
 

de minimum vrije hoogte van het 
rijgedeelte voor de tram is 6.50 m 
(in geval de bovenleiding zich op 
6.00 m bevindt) 

6.
50

6.
00

 

de gewenste hoogte van het 
schaarelement bij een tram in 
beweging is 6.00 m, 
op deze hoogte wordt ook de 
bovenleiding gehangen 
het schaarelement kan in principe 
tot ongeveer 4.5 m inplooien 

0.
50

6.
50

afhankelijk van de vorm van de kruin 
(type boom), kan de boom dichter of 
verder staan van het rijgedeelte van de 
tram (zie ook fiche 4d) 

de marge van 0.50 m is voorzien 
voor doorhangende takken 

de takvrije stamhoogte van een boom
 is 7 m boven het spoor van de tram 

fiche 2c 
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IIRUIMTEGEBRUIK TRAMII
 
DRAAICIRKEL TRAM 
VUISTREGEL bij aanleg van sporen: 
Sporen worden zoveel mogelijk in rechte stukken aangelegd met vaste maten voor de bochtstraal. De overgang tussen 
een recht stuk en een bocht dient geleidelijk te gebeuren met aangepaste bochtstralen. 
Bochten in het horizontale en het verticale vlak mogen nooit gecombineerd worden. De geledingen van de tram 
verdragen slechts één beweging tegelijkertijd. 
De lengte van een bocht is minimum 10 m en wordt steeds gevolgd door een recht stuk. 

R 

X 

draaicirkel (R) 
Breedte fietspad 
(in m)

x 

30 m 1.69 m 
35 m 1.62 m 
40 m 1.57 m 

45 m 1.54 m 

50 m 1.50 m 

naargelang de draaicirkel heeft de tram meer ruimte nodig 
x = afstand tussen as en buitenkant tram (inclusief spiegel) 

de gewenste draaicirkel van de tram is r > 50 m 

de absolute minimale draaicirkel van de tram is r = 30 m 
deze draaicirkel zorgt voor geluidsoverlast en hoge slijtage 

fiche 2d 
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IIRUIMTEGEBRUIK TRAMII
 
VEILIGHEIDSAFSTAND 

Afstanden ten opzichte van obstakels in een bocht. 

Indien het obstakel niet punctueel is (verlichting, 
straatmeubilair, …), maar lijnvormig (muur, hekwerk, …), 
dan moet ofwel de passage van voetgangers tussen de 
sporen en het obstakel verhinderd worden, ofwel een extra 
veiligheidszone van 0.8 m voorzien worden 

1.
00

1.
20

1.
20

x:
zi

e 
fic

he
 2

d

1.76 

begin bocht 

1.20 

x:zie fiche 2d 

einde bocht 

5.
23

 

1.20 1.20 

1.00 

x:zie fiche 2d 

richting tram 

fiche 2e 
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IIRUIMTEGEBRUIK TRAMII
 
ASVERSCHUIVING TRAM 

De ideale asverschuiving, zonder snelheidsverlaging, is slechts mogelijk bij r ≥ 100m. 
Bij r > 200 m vermindert de slijtage. 

R 

minimale rechtstand van 2 m 
bij wisselen van draairichting 

R=
10

0 2.00 

R=
10

0 

fiche 2f 
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IIRUIMTEGEBRUIK TRAMII
 
DRAAICIRKELS BIJ TWEE TRAMSPOREN IN TEGENGESTELDE RICHTING
 
Wanneer twee sporen van lijnen in tegengestelde richting naast elkaar liggen, is het nodig om bepaalde minimum 
afstanden te hanteren. 

Afbuigend in dezelfde richting 
r ≤ 100 mr ≥ 100 m 

beginpunten bocht liggen gelijk beginpunten liggen op 2.50 m afstand van elkaar 

r=100 
r=100 

r=50 

r=50 

2.50 

2.
80

 

2.
80

 

Afbuigend in andere richting 
r ≥ 100 m r ≤ 100 m 

beginpunten bocht liggen gelijk beginpunten liggen op 7.00 m afstand van elkaar 

r=
10

0 

r=100 

r=
50

 

r=50 

2.
80

2.
80

 

7.00 

Eén spoor rechtdoor, andere afbuigend 
r ≥ 100 m 

2.
80

r=50 

r=100 

2.00 
11.50 

invoegen van een kleinere straal r = 50.00 
over een afstand van 11.50 m 

fiche 2g 
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IIBIJBIJ GEMENGD VERKEERII
 
DIMENSIONERING BIJ 30 KM/U 
De maatgeving geldt zowel voor straten met een parkeerstrook all zonder een parkeerstrook. 

Tram achter fietser
 

1.40 1.00 1.80 1.00 1.40 

1.90 2.80 1.90 

6.80 

tram naast fietser
 

2.35 1.00 1.80 1.00 2.35 

2.85 2.80 2.85 

8:50 

fiche 3a 
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IIAPARTE VOORZIENINGENII
 
BUSSTROOK / AANLOOPSTROOK 
De busstrook is een rijstrook die is voorbehouden aan voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk 
vervoer. Volgens de verkeerswetgeving mag deze strook ook gebruikt worden door interventiediensten zoals 
brandweer en ambulance, taxi’s en schoolbussen. De busstrook maakt deel uit van de rijbaan. 
Indien de strook over het volledige straatsegment wordt toegepast, is dit een busstrook. Indien de strook beperkt is in 
lengte voor een kruispunt, dan is dit een aanloopstrook naar het kruispunt toe. Deze wordt gebruikt om bij filevorming 
de bus te laten passeren met een minimum aan tijdverlies. 

x 

De busstrook kan op elke rijstrook liggen, dit 
wordt bepaald volgens het traject van de bus 

Bij voorkeur wordt ze rechtsliggend van de 
andere rijvakken gelegd. In dit geval kan 
rechtsafslaand verkeer hier ook gebruik van 
maken. 

Fietsverkeer wordt bij voorkeur niet georganiseerd 
op de busstrook, maar wel in combinatie met 
een fietspad. Dit fietspad situeert zich tussen het 
voetpad en de busstrook. 
Indien er geen fietspad is, mogen fietsers gebruik 
maken van de busstrook, dit wordt met bebording 
aangegeven. 

* = maat is afhankelijk van het snelheidsregime 
(gemeten tussen boordsteen en helft wegmarkering) 

Veilige spitsuurintensiteit 
in 2 richting 

Breedte fietspad 
(in m) 

30 km/u 3.25 m 
50 km/u 3.50 m 
70 km/u 3.80 m 

fiche 4a 
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IIAPARTE VOORZIENINGENII
 
EIGEN BEDDING EN BIJZONDERE OVERRIJDBARE BEDING 

De eigen bedding en bijzonder overrijdbare bedding zijn stroken voorbehouden aan voertuigen van geregelde 

diensten voor gemeenschappelijk vervoer. Het betreft voertuigen van het openbaar vervoer en interventiediensten 

zoals brandweer en ambulance. Deze bedding maakt geen onderdeel uit van de openbare weg.
	

Naargelang de bedding door trams en/of bussen in één of twee richtingen wordt gebruikt, wordt deze anders 

ontworpen en gelden andere maten.
	

Bij een eigen bedding mag het privé vervoer de bedding enkel kruisen op kruispunten en aangeduide doorgangen. Bij 

een bijzonder overrijdbare bedding mag het privé vervoer ook op andere plaatsen de bedding kruisen. Bijvoorbeeld 

om een inrit te bereiken die langs de bedding is gesitueerd.
	

Fietsen op een eigen bedding wordt nooit toegelaten.
	
Bij een bijzonder overrijdbare bedding wordt bij voorkeur geen fietsverkeer georganiseerd in functe van de veiligheid 

van de fietsers.
	
Fietsen kan toegelaten worden op een bijzonder overrijdbare bedding wanneer:


 • er zich geen tramsporen bevinden;
 • de bedding niet centraal tussen twee wegvakken gelegen is;
 • men fietst in dezelfde richting als de voertuigen op de bedding.
	

De toelating van fietsen op de bedding wordt steeds met bebording aangegeven.
	

In principe zijn bebording en witte lijnen voldoende om aan te duiden of het om een eigen bedding of een bijzonder 
overrijdbare bedding gaat. Bijkomend kan een fysieke afscheiding worden voorzien naargelang de gewenste situatie. 
Dit kan bijvoorbeeld een hekwerk, groene barrière of een hoogteverschil zijn. 

fiche 4b 
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IIAPARTE VOORZIENINGENII
 
BASISPRINCIPES EIGEN BEDDING EN BIJZONDER OVERRIJDBARE BEDDING
 

Profiel 
bovenleidingen kunnen worden een centrale 
gemonteerd aan de gevel of op bovenleidingspaal is niet 
palen de palen kunnen centraal mogelijk als de bedding ook 
of decentraal worden ingeplant gebruikt wordt door de bus 
de ophanging kan op 1 of 2 palen en/of hulpdiensten 
gebeuren ideale tussenafstand van 
de bovenleidingpalen bedraagt 
25 m (recht profiel) 

daar waar nodig in functie 
van veiligheid kan de 
bedding fysiek worden 
afgescheiden met een 
hekwerk, een groene barrière 
of een hoogteverschil 

Het materiaal van het rijvlak van de bedding wordt door verschillende factoren bepaald : gewenste beeldkwaliteit, 
technische specificaties, duurzaamheid (bv. waterdoorlatendheid), gewenst gebruik (bv. overrijdbaarheid door 
hulpdiensten). Mogelijke verhardingen zijn : natuursteen, beton, groene bedding. De aansluiting van het spoor aan het 
naastliggend materiaal is steeds goed te detailleren om verzakkingen te vermijden. 

Principe bij een kruispunt 
materiaal van de bedding wordt 
idealiter doorgetrokken over het 
kruispunt (behalve bij groene 
bedding) 

rijweg 

kruispunt bedding/ bedding 
autoverkeer openbaar vervoer 

rijweg
	

materiaal van de rijweg loopt tot tegen de bedding materiaalovergangen steeds goed te detailleren!
	

fiche 4c
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IIAPARTE VOORZIENINGENII
 
VEILIGHEIDSAFSTANDEN BIJZONDER OVERRIJDBARE BEDDING 
In functie van veiligheid zijn er minimum afstanden te respecteren bij het bepalen van de breedte van de bedding en 

het plaatsen van obstakels (bomen, bovenleidingspalen) langs de bedding. 

Ook de afstand van de obstakels ten opzichte van elkaar is belangrijk om tunneleffect te vermijden en om het zicht van 

de bestuurder op de bedding optimaal te houden. Stelregel hierbij is : hoe dichter de bomen/palen bij elkaar staan, 

hoe verder ze van het rijgedeelte van de bedding worden ingeplant. 


Obstakels op de zijkant van de bedding: 

Naargelang de afstand tussen voertuig en boom/paal is een verschillende maatvoering van toepassing. 
Bomen en palen moeten niet steeds in dezelfde lijn ingeplant worden. 

x = minimum afstand tussen voertuig en boom/paalBreedte fietspad 

l = minimum afstand tussen boom/boom, boom/paal of paal/paal(in m)X I 

0.70 m 18 m 
1.50 m 10 m 

x x 

fiche 4d 
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IIAPARTE VOORZIENINGENII
 
DIMENSIONERING BIJZONDER OVERRIJDBARE BEDDING 

Alle vermelde matenzijn netto maten. Dit wil zeggen dat de inrichting langs de bedding de maatvoering za beïnvloeden. 
De inrichting van een fietspad, rijweg, groene strook geeft andere veiligheidsafstanden. Ook de inplanting van 
bovenleidingspalen en verlichtingspalen zal de uiteindelijke maatvoering bepalen. De maatvoeringen zijn op 
projectniveau te overleggen met de openbare vervoersmaatschappij. 

dimensionering geldt voor een recht traject, exclusief boordsteen, goot en markering 

Bus- enkele baan Tram- enkele baan 

2.80 m - 30 km/u 3.00 

in geval een rijweg naast de bedding, zijn 
bijkomende marges te voorzien: 

+ 40 cm - 30km/u 
+ 70 cm - 50km/u 

Tram/bus - enkele baan 

in geval een rijweg naast de bedding, zijn 
bijkomende marges te voorzien: 

+ 40 cm - 30km/u 
+ 70 cm - 50km/u 

3.00 m - 30 km/u 
3.05 m - 50 km/u 
3.35 m - 70 km /u fiche 4e 
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IIAPARTE VOORZIENINGENII
 
DIMENSIONERING BIJZONDER OVERRIJDBARE BEDDING
 

dimensionering geldt voor een recht traject, exclusief boordsteen, goot en markering 

Tram/bus - tweerichtingsverkeer 

bij een bedding die door tram en bus wordt gebruikt, worden de 

bovenleidingspalen omwille van het annrijdingsgevaar nooit centraal geplaatst
	

X 

de as van de tramsporen wordt op 1.50 m 
van de rand voorzien 

6.00 m - 30 km/u 
6.10 m - 50 km/u 

6.70 m - 70 km/u 

Aan elke zijde waar een naastgelegen rijstrook aanwezig ij, kunnen conflicten onstaan tussen spiegels van de bus 
en spiegels van het overige verkeer. Daarom wordt voor elke zijde waar een naastgelegen rijstrook voorkomt, de 
opgegeven verhardingsbreedte vermeerderd:

 +30 cm - 30 km/u

 +45 cm - 50 km/u

 +50 cm - 70 km/u
	

Deze extra breedte kan opgenomen worden in de breedte van de vrije baan of in de afscheiding tussen vrije baan 
en rijstrook, zoals bijvoorbeeld een boordsteen. 

Een naastgelegen voldoende brede langsparkeerstrook (2.20 m parkeren + 0.30 m straatgoot) wordt minimaal van 
de busstrook gescheiden met een overlangse markering van 0.20 m. 

fiche 4f 

-OPENBAAR VERVOER-
APARTE VOORZIENINGEN 
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IIAPARTE VOORZIENINGENII
 
DIMENSIONERING BIJZONDER OVERRIJDBARE BEDDING
 

Tram zonder bovenleidingspalen Palen centraal 

indien deze bijzondere overrijdbare bedding ook gebruikt 
moet worden voor hulpdiensten is een minimum breedte van 
6 m vereist 

1.00 1.00 2.30 1.00 1.001.00 1.00 1.80 1.00 1.00 

1.50 3.20 1.501.50 2.80 1.50 

6.20
5.80 

fiche 4g 
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IIHALTE-INFRASTRUCTUURII
 
Een halte is een stopplaats voor voertuigen van het openbaar vervoer. De inplanting is afhankelijk van verschillende 
factoren: beschikbare ruimte, nabijheid van voorzieningen en aantrekkingspolen, logische looplijnen, tussenafstand van 
halten, overstapmogelijkheden, oversteekplaatsen, … . Er zijn drie types van halten te onderscheiden : 
• halte langs de rijbaan: de bus halteert op de rijbaan 
• haltehaven: de bus halteert naast de rijbaan 
• vrijliggende halte bij eigen bedding of bijzonder overrijdbare bedding 

Principeschema halte 

de lengte van de halte varieert afhankelijk van gebruik breedte van de halte afhankelijk van type halte 
door bus en/of tram en situatie bij voorkeur is de halte 3 m, 
• lengte bushalte: minimum 18 m minimum 2.50 m 
• lengte tram (en bushalte): minimum 45 m 

de lengte kan ook afhankelijk zijn van het aantal 

voertuigen die er halteren en de drukte van het perron
	
de lijn bepaald wanneer een halte langer dient te zijn
	

schuilhuisje 

inplanting afvalbak nabij het wachthuisje, 
buiten de logische looplijnen 

het wachthuisje wordt idealiter nabij de opstapplaats geplaatst 
(zie fiches blindegeleiding) en mag het zicht van de tram/busbestuurder 
niet belemmeren 

inplanting haltebord in het 
midden van de halte 

1.50 m vrije doorgangsruimte 
te respecteren, absolute 
minimum is 1.20 m 

er is steeds minimum 40 cm te 
voorzien tussen het dak van het 
wachthuisje en de rand van het 

schuilhuisje 

Perronhoogte 

halte 

0.
30 reizigers dienen steeds van op een perron op te stappen 

de perronhoogte is afhankelijk van type perron 

bus:  26 cm 
tram/bus: 26 cm 
tram:  30 cm 

fiche 5a 

-OPENBAAR VERVOER-
HALTE-INFRASTRUCTUUR 
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IIHALTE-INFRASTRUCTUURII

-OPENBAAR VERVOER-
HALTE-INFRASTRUCTUUR

fiche	5a

<•
• •

••
••

• 

<•• • ••••• 
≤		19° ≤	

13
° 

IIHALTE-INFRASTRUCTUURII
 
HALTEREN OP DE RIJBAAN 
Halteren op de rijbaan wordt toegepast bij lokale wegen. Dit type halte bevordert de doorstroming van het openbaar 
vervoer. In geval een bustraject, hoeft de bus niet in te voegen in het verkeer bij het verlaten van de halte. De halteplaats 
is een onderdeel van het voetpad. 

bij een bus is de opstapplaats op 1.50 m van de fietsbeugels worden bij voorkeur buiten de 
voorkant van de halteplaats haltezone geplaatst 

indien binnen de haltezone worden de 
bij een tram is de opstapplaats op 7.40 m van de fietsbeugels buiten de looplijnen en uitloopzones 
voorkant van de halteplaats van de deuren van tram/bus geplaatst 

schuilhuisjeschuilhuisje 

1.50 
7.40 

halte lengte 

de boomvakken maken geen deel uit van de de halteplaats wordt uitgelijnd volgens de 
vereiste haltelengte parkeerstrook 

HALTEHAVEN 
Een haltehaven is specifiek voor de bus en wordt enkel toegepast bij niet-lokale wegen. De bus kan langer halteren 
zonder het verkeer te hinderen. Dit is nuttig bij een begin- en/of eindhalte. Een haltehaven heeft meer ruimte nodig 
om de bus voldoende manoevreerruimte te bieden. Een haltehaven is minder interessant voor een goede doorstroming 
van het openbaar vervoer. 

inplanting en aantal fietsenbeugels is te 
bepalen naargelang de beschikbare ruimte 

schuilhuisjeschuilhuisje 

2.
80

 -
3.

00
 

≥ 8.00 ≥ 25.00 ≥ 12.00 

≥ 45.00 

inplanting wachthuisje is 
afhankelijk van de beschikbare ruimte, 
wordt idealiter gelinkt aan de opstapplaats 

fiche	5b 

-OPENBAAR VERVOER-
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IIHALTE-INFRASTRUCTUURII
 
VRIJLIGGENDE HALTE-INRICHTING 

een (veilige) oversteekmogelijkheid is bij voorkeur aan de achterzijde van het perron voorzien 
indien het perron ter hoogte van een kruispunt ligt, wordt de toegang aan de zijde van dit kruispunt 
aangelegd bij hoge gebruiksintensiteiten en naargelang situatie/context 
kan een toegang aan achterzijde en voorzijde van het perron 

type wachthuisje en keuze van de zijwanden 
is afhankelijk van de beschikbare breedte van 
het perron 

bij voorkeur is de halte 3 m, 
minimum 2.50 m 

alle zones van het perron waar aanrijdingsgevaar bestaat, 
worden beveiligd met een hekwerk 

voetpad 

rijbaan 

tram/busbaan 

omwille van de zichtbaarheid voor tram/ 
busbestuurder op het perron is de zone voor 
het perron 10 m obstakelvrij 

perron 

haltelengte 

≤ 5 % 

omwille van de zichtbaarheid voor de 
autobestuurder op de oversteekplaats is er 
een obstakelvrije zone voor het midden van de 
oversteekplaats 
6.50 m – 30 km/u 
11.50 m – 50 km/u 

11.50 

6.50 

10.00 

de toegang tot het perron wordt bij voorkeur voorzien van 
zowel een helling als een trap indien de combinatie niet kan, 
primeert de helling op de trap 

fiche 5c 

-OPENBAAR VERVOER-
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fiche	5c

IIHALTE-INFRASTRUCTUURII IIHALTE-INFRASTRUCTUURII
 
INRICHTING VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN BIJ HALTE-INRICHTING
 

Bus 

geleidelijn vertrekt van aan de gevel het wachthuisje mag het zicht op de opstapplaats 
of andere natuurlijke gidslijn niet belemmeren 

de halteplaats wordt over de volledige lengte voorzien 
van een noppenstrook 0.60 m breed 

schuilhuisjeschuilhuisje 

0.
30 0.
60

 

0.
35

 -
0.

450.90 

1.50 

de opstapplaats is op 1.50 m van 
de voorkant van de halteplaats 

Tram en tram-bus 

het wachthuis wordt langs de geleidelijn 
van de opstapzone geplaatst 

veiligheidsafstand voorzien tussen
	
noppenvlak en de rand van de halteplaats
	

geleidelijn vertrekt van aan de gevel 
of andere natuurlijk gidslijn 

de halteplaats wordt over de volledige lengte 
voorzien van een noppenstrook 0.60 m breed 

schuilhuisje 

0.
30

0.
60

 

0.90 

7.40 

de opstapplaats is op 7.40 m van 

0.
35

 -
0.

45
 

veiligheidsafstand voorzien tussen
	
de voorkant van de halteplaats noppenvlak en de rand van de halteplaats 

fiche	5d 
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IIHALTE-INFRASTRUCTUURII
 
INRICHTING VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN 


Vrijliggende	halte 

doorlopende geleiding voorzien vanaf de oversteek 
tot aan de opstapplaats 
de leuning kan als geleiding dienen 

0.
30

 

0.
35

 -
0.

45
 

0.
60

 

schuilhuisje 

0.90 

7.40 

de bovenzijde van een trappenpartij 
of hellend vlak wordt aangeduid met 
noppentegels 

fiche	5e 
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IIHALTE-INFRASTRUCTUURII

fiche	5e

IIOVERSTEEKPLAATSENII
 
BIJ APARTE BEDDING 

Vrijliggende	halte	aan	het	kruispunt 

bestrating comform 
voetpad 

voetpad 

parkeerstrook 

rijweg 

schuilhuisjeschuilhuisje 

perron 

trambedding 

oversteekzone: 
•  in ander materiaal dan bedding en voetpad 
•  integraal toegankelijk 
•  goed verlicht 
•  markeren met de letters TRAM tussen de sporen 

geen zebrapadmarkering op trambedding 

fiche	6a
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IIOVERSTEEKPLAATSENII
 
OVERSTEEKPLAATSEN BIJ APARTE BEDDING 

Oversteekplaats over de bedding (buiten kruispunt, zonder halte) 
geschrankte opstelling door twee sluizen in 
functie van veiligheid bij het oversteken 
de zigzagbeweging verhoogt oogcontact 
voetganger-tram/busbestuurder 

rijweg 

sluis 
obstakelvrije ruimte 10 m 

3.00 

tram/busbaan 

obstakelvrije ruimte 10 m
	

1.
80

 
1.

50
 

sluis 

opstelruimte: minimum 1.80 m diep
	

oversteekzone: 
• in ander materiaal dan bedding en voetpad 
• integraal toegankelijk 
• goed verlicht 
• markeren met de letters TRAM tussen de sporen 

fiche 6b 
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fiche 6b
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IIOVERSTEEKPLAATSENII
 
BIJ GEMENGD VERKEER
 

Oversteekplaats bij gemengd verkeer 

voetpad 

rijweg 

het zebrapad wordt ter hoogte 

van de tramporen onderbroken
	

tussen de tramsporen wordt een rode schildering 
voorzien met de letters TRAM (2 m breed) 

voetpad 

fiche 6c 
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IIOVERSTEEKPLAATSENII
 
INRICHTING VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN
 

Versteekplaats bij gemengd verkeer 

geleiding wordt van gevel tot gevel voorzien 

beveiliging met een hekwerk 

geleiding wordt in de twee 
oversteekrichtingen voorzien 

fiche	6d
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IIMARKERINGENII
 
BUSHALTE IN DE PARKEERSTROOK 

2.50 

2.
50

25
.0

0
2.

50
 

30
.0

0 

fiche 7a 
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IIMARKERINGENII
 
TRAM 

Om voetgangers attent te maken op de 

aanwezigheid van de tram, wordt het woord 

“TRAM” op een rode achtergrond aangebracht 

tussen de tramsporen.
	

2.00 

1.
00

 

fiche 7b 
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IIPRIVÉ-VERVOERII
 

Ruimtegebruik	 voertuigen	 fiche 1 
basisafmetingen maatgevend ontwerpvoertuig fiche 1a - 1b 
voertuig in beweging fiche 1c 
veiligheidsafstanden fiche 1d 
draaicirkels fiche 1e - 1i 
opstelruimte fiche 1j - 1k 
breekpaal fiche 1l 
keerbeweging fiche 1m - 1p 

Typeprofiel	 fiche 2 
algemeen fiche 2a - 2b 
voetgangersgebied fiche 2c 
(woon)erf fiche 2d - 2e 
woon- en buurstraat fiche 2f - 2k 
hoofdstraat fiche 2m - 2p 
wijkweg fiche 2q - 2r 
stadsweg fiche 2t - 2u 
steenweg fiche 2v - 2x 
industriestraat fiche 2y - 2z3 
industriehoofdstraat fiche 2z4 -2z5 

Snelheidsremmers	 fiche 3 
verkeersplateau fiche 3a - 3d 
asverschuiving fiche 3e 
rijbaanversmalling fiche 3f 
rijbaankussen fiche 3g - 3l 

Poort zone 30 fiche 4 
algemeen fiche 4a - 4b 

Kruispuntinrichting	 fiche 5 
kruispunt met verkeerslicht fiche 5a - 5d 

Parkeren	 fiche 6 
langsparkeren fiche 6a - 6d 
haaksparkeren  fiche 6e - 6j 
schuin parkeren fiche 6k - 6l 
(woon)erven  fiche 6m 
plaatsen met logo fiche 6n 
laden en lossen fiche 6o 

-PRIVÉ-VERVOER-
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IIPRIVÉ-VERVOERII
 

Markeringen fiche 7 
haaietanden/stopstreep fiche 7a 
voorsorteerpijl fiche 7b 
verdrijvingsvlakken fiche 7c 
mindervalidemarkering fiche 7e 
grondsticker schoolomgeving fiche 7f 
voorsorteerstrook fiche 7g 
rijstrookbeëndigen en afslagstrook fiche 7h 
middengeleiding op kruispunt fiche 7i 
overgangscurve fiche 7j 
rijstrookverminderingspijl fiche 7k 
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IIRUIMTEGEBRUIKII
 
BASISAFMETINGEN MAATGEVEND ONTWERPVOERTUIG 
In de wetgeving zijn volgende afmetingen inzake voertuigen opgenomen: 
• breedte zonder spiegels ≤ 2.55 m 
• hoogte ≤ 4.00 m                                                                  
Een voertuig, dat deze maten overschrijdt, is “uitzonderlijk vervoer” en heeft een vergunning nodig om de openbare weg 
te gebruiken. 

Personenwagen 

+/- 4.50 - 4.701.87 

1.
50

 -
1.

70
 

Bestelwagen
 

1.91 

2.
20

 -
2.

60
 

4.50 - 6.00 

Bromfiets
 

0.80 2.30 

fiche 1a 

-PRIVÉ-VERVOER
RUIMTEGEBRUIK 



DRAAIBOEK UITGAVE 2021

	

	 	

	

IIRUIMTEGEBRUIKII 
BASISAFMETINGEN MAATGEVEND ONTWERPVOERTUIG
 

Vrachtwagen 

3.00 

3.
50

 

9.50 tot max. 12.00 

Trekker en opligger
 

3.00 

3.
75

 to
t 

4.
00

 

max. 16.50 

Vuilniswagen
 

3.00 

3.
86

9.75 tot max. 11.00 

Vuilniswagen sorteerstraatje
 

3.00 

4.
00

 

13.00 

fiche 1b 
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IIRUIMTEGEBRUIKII
 
VOERTUIG IN BEWEGING
 
Het ruimtegebruik is de minimale breedte die een voertuig in beweging nodig heeft. 
Ze varieert naargelang de snelheid. 

30km/u = 2.20 m 50km/u = 2.40 m 70km/u = 2.65 m 

4.
20

 

30km/u = 2.65m 50km/u = 2.80 m 70km/u = 3.05 m 

fiche 1c 
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IIRUIMTEGEBRUIKII
 
VEILIGHEIDSAFSTANDEN
 
De veiligheidsafstand is de afstand die bestuurders aanhouden tot objecten langs de eigen rijstrook. 
De maten moeten in elk ontwerp getoetst worden aan de gewenste situatie: goede doorstroming openbaar vervoer, 
rijgedrag andere weggebruikers, gemengde profielen met zachte weggebruikers en andere. Dit wordt verder 
weergegeven in de typeprofielen. 

OBSTAKELVRIJ TE OPZICHTE VAN:
 
Lijnobstakels met beperkte hoogte 
palen, verkeersborden, straatmeubilair, 
zoals geparkeerde wagens, laag hekwerk, haag SNELHEIDSREGIME AFSTAND X 

30 km/u 0.40 m 

50 km/u 0.70 m 

70 km/u 0.90 m 

X 

Gesloten wand 

X 

SNELHEIDSREGIME AFSTAND X 

30 km/u 1.00 m 

50 km/u 1.20 m 

70 km/u 1.40 m 

Boordsteen
 

X 

SNELHEIDSREGIME AFSTAND X 

30 km/u 0.25 m 

50 km/u 0.35 m 

70 km/u 0.50 m 

fiche 1d 
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IIRUIMTEGEBRUIKII
 
DRAAICIRKELS 
De draaicirkel van een voertuig is afhankelijk van zijn grootte: hoe groter het voertuig, hoe groter de draaicirkel. 
Als algemene regel worden volgende draaicirkels gehanteerd. 

Personenauto's 

R 6.00 m 
binnenbocht 

Vrachtverkeer	/	openbaar	vervoer 

R 8.00 m 
binnenbocht 

fiche	1e 
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R 15.00 m 

R 8.00 m
 

R 11.00 m

IIRUIMTEGEBRUIKII
 
DRAAICIRKELS 
AAN KRUISPUNTEN 
Afhankelijk van de situatie is een verschillende maatvoering van toepassing: 
• 	 de standaard bochtstraal is 8.00 m 
• 	 de draaicirkels van de brandweer vallen in eerste instantie binnen het rijwegprofiel, zo niet een obstakelvrije 

ruimte op het voetpad voorzien 
• op trajecten met frequent vrachtwagenverkeer en hoofdroutes van de brandweer grotere draaicirkels voorzien 
• 	 bij aanwezigheid van openbaar vervoer is er bij elke bocht een bochtverbreding en/of een rammelstrook,

 zie fiche 1g en 1h van Draaiboek Privé vervoer 
• 	 de rijcurven van voertuigen kunnen met softwareprogramma’s worden achterhaald. 
• 	 de plaatsing van functionele elementen op een straathoek wordt beschreven bij de inrichting van voetpaden. 
(zie fiche 2c Draaiboek Stappers) 

boordsteen met standaard 
bochtstraal r 8.00 m voorzien 

obstakelvrije ruimte in functie 
van brandweer 
opstand boordsteen ≥ 0.07 m 

fiche 1f 
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x 

bochtstraal 

IIRUIMTEGEBRUIKII
 
DRAAICIRKELS 
BOCHTVERBREDING 
Bochtverbreding wordt toegepast bij wegen met bochten die een bochtstraal kleiner dan 100 m hebben. 
De achterwielen van een voertuig beschrijven in bochten een kleinere straal dan de voorwielen. Hoe kleiner de 
bochtstraal van de bocht, des te groter dit verschil wordt. Bij een lange wielbasis, van bijvoorbeeld een bus of 
vrachtwagen, wordt dit verschil nog groter. 

Algemene principes: 

• een bochtverbreding voorzien ten opzichte van elke rijstrook 
• de bochtverbreding geleidelijk en vloeiend opbouwen (vermijden van knikken in de rijweg) 

bochtstraal (m) x= rijstrookbreedte (m) 

< 9 3.30 
9 < 13 3.10 

x/2 

x/
2 

x 

bochtstraal 

begin bocht 

aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

x = rijstrookbreedte 

aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

13 < 16 2.70 
begin bocht 16 < 20 2.30 

20 < 25 2.00 
25 < 30 1.60 
30 < 35 1.35 
35 < 40 1.15 
40 < 45 1.00 
45 < 50 0.85 
50 < 60 0.75 
60 < 70 0.65rijstrookbreedte 
70 < 80 0.55 
80 < 100 0.50 
100 < 150 
150 < 300

 ≥ 300 referentie: CROW 2004 

a/
2 

b/
2 

a 

b 

a/2 
b/2 

aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

begin bocht 

bochtstraal 

x = a+b = rijstrookverbreding 

begin bocht 
aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

rijstrookbreedte 

aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

begin bocht 

bochtstraal 
(m) 

totale 
rijstrook 
verbreding (m) 

aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

begin bocht 

aanloopzone afhankelijk 
van beschikbare ruimte 

begin bocht 

begin bocht 

rijstrookbreedte 

x= rijstrookverbreding 

fiche 1g 
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fiche 1d

x= rijstrookbreedte (m)

	

	 	

	

 

IIRUIMTEGEBRUIKII
 
DRAAICIRKELS 
RAMMELSTROOK 
Een rammelstrook is een licht verhoogde overrijdbare strook in een afwijkend type verharding, bijvoorbeeld straatkeien. 

Hierdoor kunnen grote voertuigen de bocht nemen zonder de rijstrook extreem breed te maken. Dit is positief voor de 

verkeersveiligheid.
	
Rammelstroken worden voornamelijk toegepast in bochten, bermen en middeneilanden in industriezones en langs 

routes voor uitzonderlijk transport. 


R8.00 

R8.00 

straal binnenbocht van voertuig 
met softwareprogramma te bepalen 

kan in combinatie met voetgangers-
en/of fietsoversteek 

fiche 1h 
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R 15.00 m 

buitenbocht 

4.00 

R 8.00R 12.00 

IIRUIMTEGEBRUIKII 
BRANDWEER
 
DRAAICIRKELS
 
Om de bereikbaarheid van de brandweer te garanderen, worden een aantal afstanden in acht genomen. 

Algemene principes: 

afmetingen 
• brandweerwagen:

2.
50

 

7.47 
10.00 

• minimale obstakelvrije doorrijbreedte = 3.50 m 
• minimale obstakelvrije doorrijhoogte = 4.00 m
 • minimale obstakelvrije opstelbreedte = 4.00 m
 • draagvermogen van de rijweg = 13 ton 

draaicirkels brandweerwagen: 
• binnenbocht: r 11.00 m
 • buitenbocht: r 15.00 m 

7.47 
10.00 

schetsmatig 

In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij 
bestemmingsverkeer bij gebouwen, mag een kleinere 
bochtstraal worden voorgesteld, steeds in overleg 
met de brandweer en er mag niet over het voetpad 
gereden worden

 • binnenbocht: r 8.00 m
 • buitenbocht: r 12.00 m 

R 11.00 m 
binnenbocht 

fiche 1i 

-PRIVÉ-VERVOER
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In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij         
bestemmingsverkeer bij gebouwen, mag een kleinere
bochtstraal worden voorgesteld, steeds in overleg
met de brandweer en er mag niet over het voetpad
gereden worden
              •  binnenbocht: r 8.00 m
              •  buitenbocht: r 12.00 m
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IIRUIMTEGEBRUIKII
 
BRANDWEER 
OPSTELRUIMTE 
De brandweer moet steeds minimaal 1 gevel van elk gebouw kunnen bereiken. 

Algemene principes: 

• standaard afstand opstelbreedte laagbouw en middenbouw tot aan gevel:
 • tussen 4.00 m en 10.00 m
 • minimale obstakelvrije opstelbreedte = 4.00 m 

• afstand opstelbreedte hoogbouw tot aan gevel:
 • tussen 8.00 m en 10.00 m
 • minimale obstakelvrije opstelbreedte = 6.00 m 

• inplanting van bomen en obstakels in de opstelruimte ontwerpen in functie van de bereikbaarheid van de gevels 
met de brandladder 
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opstelplaats 

bereik brandladder 
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bereik brandladder 

op
st

el
br

ee
dt

e 

opstelplaats 
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IIRUIMTEGEBRUIKII
 
BRANDWEER 
DWARSE OPSTELRUIMTE 
Een langse opstelplaats van de brandweerwagen tegen over een gevel is de regel.
	
Een dwarse  opstelplaats  kan  enkel  in overleg met de brandweer.
	

Algemene	principes:

 zone: bomen hoger dan 4.00 m snoeien
 zwaaiarmzone: voor het draaien van de arm: geen obstakels hoger dan 1 m voorzien
 obstakelvrijezone: geen obstakels voorzien 

maximum 17.00 

5.20 

10
.0

0 
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IIRUIMTEGEBRUIKII
 
BRANDWEER
 
BREEKPAAL
 
Om een zone bereikbaar te maken voor de brandweer, kan een breekpaal geplaatst worden. 

Algemene principes: 

• slechts 1 breekpaal, met rode reflecterende dop, voorzien 
• te positioneren in de zone waar de brandweer frontaal op de paal zal rijden 
• bij meerdere palen:

 • is de middelste paal de breekpaal, deze komt juist in het midden van de wagen
 • de andere palen 1.80 m as/as uit elkaar 

1.
80

1.
80
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IIRUIMTEGEBRUIKII
 
KEERBEWEGING 
BIJ LANGSPARKEREN GRENZEND AAN VOETGANGERSGEBIED 

Een keerbeweging kan op verschillende manieren worden georganiseerd, in één vloeiende beweging of in enkele 
draaibewegingen. De ruimte om te manoeuvreren varieert. Een keerbeweging moet mogelijk zijn voor personen- en 
bestelwagens. 

Algemene principes:
 

1 verhoogd aangelegd in kleinschalig voetpadmateriaal 
2 inritband van 1.00 m 
3 goten als indicatie van manoeuvreerbare ruimte 
4 verkeersborden: begin en einde voetgangersgebied/(woon)erf 

voetgangersgebied/(woon)erf 

1 

4 

3 

2 

4 

8.00 

6.
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IIRUIMTEGEBRUIKII
 
KEERBEWEGING 
BIJ LANGSPARKEREN IN DOOD(R)LOPENDE STRAAT 

Algemene principes: 

1 verhoogd aangelegd in kleinschalig voetpadmateriaal 
2 inritband van 1.00 m 
3 goten de langsrichting voorzien 
4 verkeersborden: start en einde parkeerverbod 
5 rijweg afbakenen met boordsteen 
6 gele onderbroken lijn 
7 obstakelzone om de doorgang van voertuigen te hinderen,

 een doorgang van 1.50 m vrij houden in functie van fietsers 

3 

1 5 

6 
7 

2 4 

4 

8.00 

6.
50

 

2.00 2.00 
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IIRUIMTEGEBRUIKII
 
KEERBEWEGING 
BIJ HAAKS PARKEREN GRENZEND AAN VOETGANGERSGEBIED 

Algemene principes: 
2.

50
 

2.
80

1 verhoogd aanleggen in kleinschalig voetpadmateriaal 
2 inritband van 1.00 m 
3 goten als indicatie van manoeuvreerbare ruimte 
4 verkeersborden: begin en einde voetgangersgebied/ (woon)erf 

voetgangersgebied/(woon)erf 

 

8.70 

1 3 

4 

42 

4.80 - 5.60 

5.
40

 

0.40 - 1.20 

5.00 
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IIRUIMTEGEBRUIKII
 
KEERBEWEGING 
BIJ HAAKS PARKEREN AAN DOOD(R)LOPENDE STRAAT 

Algemene principes:
 

1 verhoogd aangelegd in kleinschalig voetpadmateriaal 
2 inritband van 1.00 m 
3 goten in de langsrichting voorzien 
4 verkeersborden: start en einde parkeerverbod 
5 rijweg afbakenen met boordsteen 
6 gele onderbroken lijn 
7 obstakelzone om de doorgang van voertuigen te hinderen, 

een doorgang van 1.50 m vrij houden in functie van fietsers 

 
                

7 

1 

5 

6 

4 

3 

2 4 

8.70 

6.00 

4.80 - 5.60 

0.40 - 1.20 
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IITYPEPROFIELII 
ALGEMEEN 
Mobiliteitsplan bevat een wegenhiërarchie die op het terrein leidt tot een voor de gebruiker duidelijk leesbare en 
herkenbare weg- en straatinrichting. Deze lokt het gewenste veilig verkeersgedrag uit en versterkt de oriëntatie, de 
erf  en verblijfsfunctie en het algemeen stedelijk functioneren. Per wegcategorie zijn een aantal minimale 
basiskenmerken geformuleerd en ook een aantal type(dwars)profielen. 

Wegcategorie Typeprofiel 

voetgangersgebied 
erf en woonerf 

woonstraat BEV standaard 
TRV standaard 
TRV + LFQ OV 
TRV + HFQ OV 

buurtstraat BEV standaard 
BEV + HFQ OV met Fss 

TRV standaard 
TRV + HFQ OV 

hoofdstraat 30 TRV met fietspaden standaard 
TRV met fietspaden + HFQ OV 

TRV met Fss standaard 
TRV met Fss + HFQ OV 

hoofdstraat 50 TRV met fietspaden standaard 
TRV met fietspaden + HFQ OV 

wijkweg profiel 2x1 zonder middenberm (met fietspaden) 
profiel 2x1 met middenberm (met fietspaden) 

stadsweg profiel 2x2 met middenberm (met fietspaden) 

steenweg 50 profiel 2x2 met middenberm (met fietspaden) 

steenweg 70 profiel 2x2 met middenberm (met fietspaden) 

industriestraat BEV met fietspaden standaard 
BEV met Fss standaard 

TRV met fietspaden standaard 
TRV met fietspaden + geen/beperkt vrachtverkeer 

TRV met Fss standaard 
TRV met Fss + geen/beperkt vrachtverkeer 

industriehoofdstraat TRV met fietspaden standaard 

verklaring gebruikte afkortingen: 
BEV = beperkt éénrichtingsverkeer 
TRV = tweerichtingsverkeer 
FSS = fietssuggestiestroken 
LFQ OV = lage frequentie openbaar vervoer en/of vrachtverkeer 
HFQ O = hoge frequentie openbaar vervoer en/of vrachtverkeer 

fiche 2a 
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ALGEMEEN 
De opbouw van de rijwegbreedte, bij recht wegsegment, in de typeprofielen is gebaseerd op de optelsom van een aantal 
maatsegmenten die rekening houden met:
 het gewenst maatgevend gebruik;
 het snelheidsregime;
 de parkeerorganisatie. 

breedte 
fietser 

obstakelvrees 

veiligheidsafstand 
breedte voertuig 

rijwegbreedte inclusief goot 

breedte voertuig 

obstakelvrees 

fiche 2b 
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IITYPEPROFIELII
 
VOETGANGERSGEBIED
 

Voetgangersgebieden zijn volledig ingericht in functie van de beleving, het wandelen en winkelen. Zij kenmerken zich 
door de aanwezigheid van vele centrumfuncties: winkels, diensten, horeca, enz. 
De leefbaarheid en de beeldkwaliteit zijn de belangrijkste elementen. 
In deze zones wordt in principe alle gemotoriseerd verkeer geweerd. 

statuut: voetgangerszone 
snelheidsregime: stapvoets 

Minimale basiskenmerken: 

• 	 alle toegangen zijn aangeduid met het verkeersbord F103 en F105 

Z O N E  

Uitgezonderd laden 
en lossen 

van tot u 

F103 F105 

• 	 toegang door middel van een doorlopend voetpad en afgeschuinde boordsteen
 zie fiche 4 Draaiboek Stappers 

• 	 indien er een tram het voetgangersgebied doorsnijdt, de veiligheidszone van de tram visueel zichtbaar maken 
• 	 het voetgangersgebied:

 • 	 beslaat de ruimte tussen de gevels 
• 	 bij voorkeur in hetzelfde vlak aanleggen
 • 	 geen opdeling in rijweg, voet- en/of fietspaden 
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IITYPEPROFIELII
 
(WOON)ERF 
Woon(erven) zijn bijzondere openbare plaatsen die het samengaan van voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer 
toelaten en waar zowel iedereen de beschikbare ruimte mag gebruiken. Het erf functioneert op basis van een gemengd 
gebruik van de openbare weg. Traag en een beperkte hoeveelheid gemotoriseerd bestemmingsverkeer is kenmerkend. 

statuut: erf 
snelheidsregime: 20 km/u 

Minimale basiskenmerken: 

• 	 de toegangen aanduiden met het verkeersbord F12a en F12b 

F12a F12b 

• 	 toegang door middel van een doorlopend voetpad en afgeschuinde boordsteen, zie fiche 4 Draaiboek Stappers 
• 	 de ruimte op één niveau aanleggen en niet onderverdelen in een rijbaan en een voet-/fietspad 
• de rechtlijnigheid voor voertuigen om de 50 à 75 m breken in functie van snelheidsbeheersing 
• op strategische plekken kunnen functionele elementen voor extra bescherming of ‘geleiding’ zorgen 
• 	 het woonerf inrichten zodat bestuurders:

 • 	 verder dan 1.00 m van de woningen rijden
 • 	 minimaal op 1.50 m van de woningen parkeren
 • 	 elkaar kunnen kruisen op voorziene plaatsen 

• 	 de breedte van de rijloper is 3.20 m, plaatselijk kunnen verbredingen tot 5.00 m worden voorzien 
• 	 parkeerplaats:

 • 	 de 4 hoeken markeren met witte haakjes
 • 	 de letter “P” voorzien in de hoek die men het eerst tegenkomt
 • 	 kan zowel langs als haaks op de as van de rijbaan staan 

• 	 voor verdere inrichtingsprincipes zie fiche 6 m parkeren in een (woon)-erf Draaiboek Privé vervoer 
• 	 (extra informatie in beleidsnota ‘Zone 30_ Generieke inrichtingsprincipes voor verkeersveilige en 

leefbare woongebieden 2016'). 

≥1.00 3.20 - 5.00		 2.00 ≥1.50 

fiche 2d 
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(WOON)ERF 

•  maatvoering parkeerplaatsen: zoals generieke plaatsen 
•  zie fiche 6 parkeren Draaiboek Privé vervoer voor details 

fiche2e 

-STAPPERS
TYPEPROFIEL 
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IITYPEPROFIELII
 
WOONSTRAAT 

Woonstraten zorgen voor de toegang tot en bereikbaarheid van individuele percelen en/of functies. De verblijfsfunctie 
is hier zeer belangrijk. Enkel verkeer met een herkomst  en/of bestemming in de straat of de onmiddellijke omgeving is 
gewenst. Auto’s, fietsers en (eventueel) openbaar vervoer begeven zich hier in traag gemengd verkeer. 

statuut: Zone 30, voorrang aan rechts, met uitzondering van de FIETSSTRAAT 
snelheidsregime: 30 km/u 

Minimale basiskenmerken: 

• 	 de toegangen aanduiden met het verkeersbord F4a en F4b 

F4a F4b 

• 	 de toegangen bovendien voorzien van:
 • 	 een verkeersplateau;
 • 	 een grondsticker F4a 
• 	 een toegangsmast ‘zone 30’
 • 	 zie fiche 4 Poort zone 30 Draaiboek Privé vervoer 

• 	 fietsers rijden gemengd met het traag gemotoriseerd verkeer op de rijbaan 
• 	 snelheidsremmende inrichting voorzien vanaf een recht straatsegment van ongeveer 75 m - 100 m, in functie 

van snelheidsbeheersing 
• 	 parkeren:

 • 	 indien de ruimte het toelaat kan langsparkeren, ook aan beide zijden
 • 	 uitzonderlijk schuin-/of haaks parkeren 

• 	 verkeerslichten en wegmarkeringen zoals rijstrookverdeling en verdrijvingsvakken vermijden 
• 	 (extra informatie in beleidsnota ‘Zone 30_ Generieke inrichtingsprincipes voor verkeersveilige en

 leefbare woongebieden 2016). 

 

fiche 2f 
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WOONSTRAAT 
BEPERKT ÉÉNRICHTINGSVERKEER 

rijwegbreedte 

STANDAARD RIJWEGBREEDTE 

zonder parkeerstroken 4.05 m 

bij éénzijdige parkeerstrook 4.10 m 
bij 2-zijdige parkeerstroken 4.20 m 

rijrichting 

4.
05
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10

 

4.
20
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WOONSTRAAT 
TWEERICHTINGSVERKEER 

rijwegbreedte 

zonder parkeerstroken 

bij éénzijdige parkeerstrook 

bij 2-zijdige parkeerstroken 

STANDAARD 

RIJWEGBREEDTE
 

4.50 m 

4.65 m 

4.80 m 

RIJWEGBREEDTE 

LAGE FREQUENTIE VAN 

OPENBAAR VERVOER
 

5.30 m 

5.45 m 

5.60 m 

RIJWEGBREEDTE 

HOGE FREQUENTIE VAN 


OPENBAAR VERVOER
 

6.20 m 

6.35 m 

6.40 m 

fiche	2h 
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BUURTSTRAAT 

Buurtstraten zorgen voor de toegang tot en bereikbaarheid van individuele percelen en/of functies. De verblijfsfunctie 
is hier zeer belangrijk. Enkel verkeer met een herkomst  en/of bestemming in de straat of de onmiddellijke omgeving is 
gewenst. Auto’s, fietsers en (eventueel) openbaar vervoer begeven zich hier in traag gemengd verkeer. 

statuut: Zone 30, voorrang aan rechts, met uitzondering van de FIETSSTRAAT 
snelheidsregime: 30 km/u 

Minimale basiskenmerken: 

• 	 de toegangen aanduiden met het verkeersbord F4a en F4b 

F4a F4b 

• 	 de toegangen bovendien voorzien van:
 • 	 een verkeersplateau
 • 	 een grondsticker F4a 
• 	 een toegangsmast ‘zone 30’
 • 	 zie fiche 4 Poort zone 30 Draaiboek Privé vervoer 

• 	 fietsers rijden gemengd met het traag gemotoriseerd verkeer op de rijbaan 
• 	 snelheidsremmende inrichting voorzien vanaf een recht straatsegment van ongeveer 100 m, in functie 

van snelheidsbeheersing 
• 	 parkeren:

 • 	 indien de ruimte het toelaat kan langsparkeren, ook aan beide zijden
 • 	 uitzonderlijk schuin-/of haaks parkeren 

• 	 verkeerslichten en wegmarkeringen zoals rijstrookverdeling en verdrijvingsvakken vermijden 
• 	 (extra informatie in beleidsnota ‘Zone 30_ Generieke inrichtingsprincipes voor verkeersveilige en

 leefbare woongebieden 2016). 

 

fiche 2i 
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BUURTSTRAAT 
BEPERKT ÉÉNRICHTINGSVERKEER 

rijwegbreedte 

STANDAARD RIJWEGBREEDTE 

zonder parkeerstroken 4.05 m 

bij éénzijdige parkeerstrook 4.10 m 
bij 2-zijdige parkeerstroken 4.20 m 

rijrichting 
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BUURTSTRAAT 
BEPERKT ÉÉNRICHTINGSVERKEER MET HOGE FREQUENTIE OPENBAAR 
VERVOER 

rijwegbreedte 

aanbrengen fietssuggestiestrook in beperkt éénrichtingsstraten 
zie fiche 6a Draaiboek Trappers 
aanbrengen van fietssymbolen en  pijlen 
zie fiche 9a,b,c Draaiboek Trappers 

zonder parkeerstroken 

bij éénzijdige parkeerstrook 

bij 2-zijdige parkeerstroken 

RIJWEGBREEDTE 
HOGE FREQUENTIE VAN OPENBAAR VERVOER 

4.80 m 

4.90 m 

4.75 m 

2.00 m 

2.00 m 

2.00 m 

BREEDTE 
FIETSSUGESTIESTROOK 

4.
75

2.
00

4.
80

 

2.
00

 

4.
90
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00

 

rijrichting
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BREEDTE 
FIETSSUGESTIESTROOK

IITYPEPROFIELII
 
BUURTSTRAAT 
TWEERICHTINGSVERKEER 

rijwegbreedte

STANDAARD RIJWEGBREEDTE 
RIJWEGBREEDTE HOGE FREQUENTIE VAN 

OPENBAAR VERVOER* 

zonder parkeerstroken 5.30 m 6.20 m 

bij éénzijdige parkeerstrook 5.45 m 6.35 m 

bij 2-zijdige parkeerstroken 5.60 m 6.40 m 

*bij hoge frequentie openbaar vervoer:  fietssuggestiestroken overwegen
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IITYPEPROFIELII
 
HOOFDSTRAAT 
Hoofdstraten hebben een belangrijke verblijfsfunctie, maar ook een verkeersfunctie op niveau van de buurt. Ze ontsluiten 
woonbuurten en/of centra en verwerken daarom meer herkomst  en bestemmingsverkeer dan woon- en buurtstraten. 

statuut: Zone 30 of 50 km/u, voorrang aan rechts 
snelheidsregime: 30 km/u 

Minimale basiskenmerken: 

• 	 indien Zone 30: de toegangen van de Zone 30 aanduiden met het verkeersbord F4a en F4b 

F4a F4b 

• 	 indien Zone 30 de toegangen bovendien voorzien van:
 • 	 een verkeersplateau
 • 	 een grondsticker F4a 
• 	 een toegangsmast ‘zone 30’
 • 	 zie fiche 4 Poort zone 30 Draaiboek Privé vervoer 

• 	 gezien de hoge voertuigintensiteiten en openbaar vervoer zijn fietspaden gewenst, zowel bij een
 snelheidsregime van 30 als 50 km/u 

• 	 snelheidsremmende inrichting voorzien vanaf een recht straatsegment van ongeveer 100 m, in functie 
van snelheidsbeheersing 

• 	 parkeren:
 • 	 indien de ruimte het toelaat kan langsparkeren, ook aan beide zijden
 • uitzonderlijk schuin-/of haaks parkeren (enkel bij 30km/u) 

• openbaar vervoer halteert op de rijbaan 
• 	 verkeerslichten en wegmarkeringen zoals rijstrookverdeling en verdrijvingsvakken vermijden 
• 	 (extra informatie in beleidsnota ‘Zone 30_ Generieke inrichtingsprincipes voor verkeersveilige en

 leefbare woongebieden 2016). 
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IIIIIITTTYPEPROFIELYPEPROFIELYPEPROFIELIIIIII
 
HOOFDSTRAAT	30
 
MET FIETSPADEN
 

zonder parkeerstroken 

bij éénzijdige parkeerstrook 

bij 2-zijdige parkeerstroken 

rijwegbreedte 

STANDAARD 

RIJWEGBREEDTE
 

5.30 m 

5.45 m 

5.60 m 

RIJWEGBREEDTE 

HOGE FREQUENTIE VAN OPENBAAR VEROER
 

6.20 m 

6.35 m 

6.40 m 
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IITYPEPROFIELII
 
HOOFDSTRAAT	30 
MET FIETSSUGESTIESTROOK
 

fss fssrijwegbreedte 

fss = fietssugestiestrook 

STANDAARD BREEDTE 
RIJWEGBREEDTE FIETSSUGESTIESTROOK 

zonder parkeerstroken 5.30 m 1.70 m
	

bij éénzijdige parkeerstrook 5.45 m 1.70 m 

bij 2-zijdige parkeerstroken 5.60 m 1.70 m 

RIJWEGBREEDTE BREEDTE 
HOGE FREQUENTIE VAN OPENBAAR VERVOER FIETSSUGESTIESTROOK 

2.00 m zonder parkeerstroken 6.20 m
	

bij éénzijdige parkeerstrook 6.35 m 2.00 m 


bij 2-zijdige parkeerstroken 6.40 m 2.00 m 

fs
s 

fs
s

6.
20

 

fs
s 

fs
s

6.
35

 

fs
s 

fs
s

fss = fietssugestiestrook 

aanbrengen van fietssymbolen en pijlen zie fiche 9 Draaiboek Trappers
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2.00 m  

2.00 m  

2.00 m

BREEDTE 
FIETSSUGESTIESTROOK

IITYPEPROFIELII
 
HOOFDSTRAAT	50 
MET FIETSPADEN 

zonder parkeerstroken 

bij éénzijdige parkeerstrook 

bij 2-zijdige parkeerstroken 

rijwegbreedte 

STANDAARD 

RIJWEGBREEDTE
 

5.70 m 

5.95 m 

6.20 m 

RIJWEGBREEDTE HOGE
 
FREQUENTIE VAN OPENBAAR VERVOER
 

6.20 m 

6.35 m 

6.40 m 
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IITYPEPROFIELII
 
WIJKWEG 
Wijkwegen verzamelen en ontsluiten hoofdzakelijk het verkeer op wijkniveau en naar het ‘hogere’ wegennet. De 
leefkwaliteit en de oversteekbaarheid zijn hier zeer belangrijk. Scheiding van voetgangers, fietsers en gemotoriseerd 
verkeer is hier het uitgangspunt. 

statuut: voorrangsweg 
snelheidsregime: 50 km/u

 ter hoogte van schoolomgevingen kan een lagere maximumsnelheid van 30 km/u gelden door 
middel van variabele signalisatie 

Minimale basiskenmerken: 

• 	 voorkeur gaat uit naar 2x1 rijstroken met middenlijn 
• 	 in principe met fietspaden 
• 	 voldoende aandacht geven aan de oversteekbaarheid; bij voorkeur een oversteek in twee tijden, 

door middel van een middeneiland of –berm, zie fiche 3f Draaiboek Stappers 
• 	 in functie van snelheidsbeheersing kunnen verkeersplateaus voorzien worden 
• 	 parkeren:

 • 	 indien de ruimte het toelaat kan langsparkeren, ook aan beide zijden 
• 	 schuin-/of haaks parkeren wordt vanuit verkeersveiligheidsoogpunt en goede doorstroming sterk 

afgeraden 
• 	 openbaar vervoer halteert op de rijbaan 

fiche 2q 
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IITYPEPROFIELII
 
WIJKWEG 
2x1	ZONDER	MIDDENBERM	(MET	FIETSPADEN)
 

rijstrookbreedte 

rijwegbreedte 

rijstrookbreedte 

STANDAARD RIJSTROOKBREEDTE 

zonder parkeerstroken 3.10 m + 3.10 m
	

bij éénzijdige parkeerstrook 3.30* m + 3.10 m 

bij 2-zijdige parkeerstroken 3.30* m + 3.30* m 

* 3.30 m aan de zijde met de parkeerstrook 

3.
10

3.
10

3.
10

 
3.

30

3.
30

3.
30
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IITYPEPROFIELII
 
WIJKWEG 
2x1	MET	MIDDENBERM	(MET	FIETSPADEN)
 

rijwegbreedte rijwegbreedte 

STANDAARD RIJSWEGBREEDTE 

zonder parkeerstroken 3.25 m 

bij éénzijdige parkeerstrook 3.50 m 

3.
25

 
3.

25

3.
50

 
3.

50
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STADSWEG 
Stadswegen hebben als doel om de stadsdelen en centra bereikbaar te maken. Zo ontsluiten zij overwegend 
grootschalige stedelijke functies of activiteitenzones. Er wordt gestreefd naar een hoog niveau van doorstroming en een 
goede en veilige oversteekbaarheid voor het dagelijks traag verkeer dat zich vanuit en tussen de woongebieden begeeft. 

Statuut: voorrangsweg 
Snelheidsregime: 50 km/u 

Minimale basiskenmerken: 

• 	 de voorkeur gaat uit naar 2x2 rijstroken met rijstrookverdeling 
• 	 bij voorkeur gescheiden door een centrale middenberm om de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid 

te verbeteren 
• 	 voldoende aandacht geven aan de oversteekbaarheid; bij voorkeur een oversteek in twee tijden 
• 	 vrijliggende fietspaden 
• 	 parkeren:

 • 	 indien de ruimte het toelaat kan langsparkeren, aan de rechterzijde van de rijweg
 • 	 schuin-/of haaks parkeren wordt vanuit verkeersveiligheidsoogpunt en goede doorstroming 


sterk afgeraden
	
• 	 het openbaar vervoer halteert op de rijbaan 

fiche 2t 
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IITYPEPROFIELII 
STADSWEG 
2X2		MET	MIDDENBERM	(MET	FIETSPADEN)
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rijstrookbreedte B rijstrookbreedte Arijstrookbreedte A rijstrookbreedte B 

rijwegbreedte rijwegbreedte 

STANDAARD STANDAARD 
RIJSTROOKBREEDTE A RIJSTROOKBREEDTE B 

zonder parkeerstroken 3.15 m 3.05 m 

bij éénzijdige parkeerstrook 3.40 m 3.05 m 

3.
15

3.
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3.
05

3.
15
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40
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05
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05
 

3.
40

een kantlijn (witte doorlopende streep) 
voorzien:

 -	 van 0.15	m breed, waar rechts van 
de kantlijn

 niet	geparkeerd mag worden
 -	 van 0.25	m breed, waar rechts van 

de kantlijn geparkeerd mag worden 
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IITYPEPROFIELII
 
STEENWEG 

Steenwegen hebben een verbindende functie voor het autoverkeer en ontsluiten veelal grootstedelijke functies. Ze 
voorzien ook in belangrijke bovenlokale fiets  en/of openbaar vervoerverbindingen en moeten daarvoor dan ook veilige 
en goed uitgebouwde voorzieningen bieden. 

Statuut: voorrangsweg 
Snelheidsregime: 50 km/u of 70 km/u 

Minimale basiskenmerken: 

• 	 voorkeur gaat uit naar 2x2 rijstroken gescheiden door een centrale middenberm om de oversteekbaarheid 
en verkeersveiligheid te verbeteren 

• 	 vrijliggende fietspaden 
• 	 parkeren:

 • 	 indien de ruimte het toelaat kan langsparkeren, aan de rechterzijde van de rijweg
 • 	 schuin-/of haaks parkeren wordt vanuit verkeersveiligheidsoogpunt en goede doorstroming 


sterk afgeraden
	
• 	 bij 50 km/u: kantmarkering toepassen 
• 	 bij 70 km/u: kantmarkering en redresseerstrook 
• 	 het openbaar vervoer halteert op de rijbaan, tenzij profiel 2x1 met middenberm 

fiche 2v 
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IITYPEPROFIELII
 
STEENWEG	50 
2X2	MET	MIDDENBERM	(MET	FIETSPAD) 
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rijstrookbreedte A rijstrookbreedte Brijstrookbreedte B rijstrookbreedte A 

rijwegbreedte rijwegbreedte 

STANDAARD STANDAARD 
RIJSTROOKBREEDTE A RIJSTROOKBREEDTE B 

zonder parkeerstroken 3.15 m 3.05 m 

bij éénzijdige parkeerstrook 3.40 m 3.05 m 

3.
05

3.
15

 
3.

05
 

3.
15

3.
40

 
3.

05
 

3.
05

 
3.

40

een kantlijn (witte doorlopende streep) 
voorzien:

 -	 van 0.15	m breed, waar rechts van 
de kantlijn

 niet	geparkeerd mag worden
 -	 van 0.25	m breed, waar rechts van 

de kantlijn geparkeerd mag worden 
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IITYPEPROFIELII 
STEENWEG 70
 
2X2 MET MIDDENBERM (MET FIETSPADEN)
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in functie van obstakelvrees, rechts van de kantlijn 
(witte doorlopende streep) een afstand van 0.45 m voorzien 
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IITYPEPROFIELII
 
INDUSTRIESTRAAT 
Industriestraten verlenen toegang tot de individuele bedrijfspercelen. Zij functioneren veelal op een gelijkwaardig niveau 
als woonstraten en lenen zich doorgaans tot traag gemengd verkeer. 

Statuut: Zone 30 - voorrang aan rechts 
Snelheidsregime: 30 km/u 

Minimale basiskenmerken:

 • 	 de toegangen aanduiden met het verkeersbord F4a en F4b 

F4a F4b 

• 	 de toegangen bovendien voorzien van:
 • 	 een verkeersplateau, aangepast aan vrachtverkeer
 • 	 een grondsticker F4a 
• 	 een toegangsmast ‘zone 30’ 
• 	 zie fiche 4 poort Zone 30 Draaiboek Privé vervoer 

• 	 bij aanwezigheid van veel vrachtverkeer zijn fietspaden aangewezen 
• 	 snelheidsremmende inrichting voorzien vanaf een recht straatsegment van ongeveer 100 m, in functie 

van snelheidsbeheersing 
• 	 parkeren:

 •	 langsparkeren, ook aan beide zijden
 •	 langsparkeren, 2.50 m breed, afhankelijk van de aanwezigheid/wenselijkheid van vrachtverkeer
 • 	 uitzonderlijk schuin-/of haaks parkeren 

• 	 verkeerslichten en wegmarkeringen zoals rijstrookverdeling en verdrijvingsvakken vermijden 
• 	 afhankelijk van hoeveelheid vrachtverkeer de bochten met een bochtverbreding en/of 

rammelstroken aanleggen, zie fiche 1h Draaiboek Privé vervoer 
• 	 (extra informatie in beleidsnota ‘Zone 30_ Generieke inrichtingsprincipes voor verkeersveilige en 

leefbare woongebieden 2016). 

fiche 2y 
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IITYPEPROFIELII
 
INDUSTRIESTRAAT 
BEPERKT ÉÉNRICHTINGSVERKEER (BEV) MET FIETSPADEN 

rijwegbreedte 

STANDAARD RIJWEGBREEDTE 

zonder parkeerstroken 3.50 m 

bij éénzijdige parkeerstrook 3.50 m 
bij 2-zijdige parkeerstroken 4.00 m 

3.
50

3.
50

 

4.
00
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INDUSTRIESTRAAT 
BEPERKT ÉÉNRICHTINGSVERKEER (BEV) MET FIETSSUGGESTIESTROOK 

2.00 
rijwegbreedte 

aanbrengen fietssuggestiestrook in beperkt éénrichtingsstraten 
zie fiche 6a Draaiboek Trappers 
aanbrengen van fietssymbolen en  pijlen 
zie fiche 9a,b,c Draaiboek Trappers 

STANDAARD BREEDTE 
RIJWEGBREEDTE FIETSSUGESTIESTROOK 

zonder parkeerstroken 4.75 m 2.00 m 

bij éénzijdige parkeerstrook 4.80 m 2.00 m 
bij 2-zijdige parkeerstroken 4.90 m 2.00 m 

rijrichting
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INDUSTRIESTRAAT 
MET FIETSPAD 

zonder parkeerstroken 

bij éénzijdige parkeerstrook 

bij 2-zijdige parkeerstroken 

rijwegbreedte 

STANDAARD 

RIJWEGBREEDTE
 

6.20 m 

6.35 m 

6.40 m 

RIJWEGBREEDTE 
GEEN/BEPERKT	VRACHTVERKEER 

5.30 m 

5.45 m 

5.60 m 

fiche	2z-2 
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IITYPEPROFIELII
 
INDUSTRIESTRAAT 
MET FIETSSUGGESTIESTROOK 

fss 

fss = fietssugestiestrook 

zonder parkeerstroken 

bij éénzijdige parkeerstrook 

bij 2-zijdige parkeerstroken 

zonder parkeerstroken 

bij éénzijdige parkeerstrook 

bij 2-zijdige parkeerstroken 

fss 
rijwegbreedte 

STANDAARD 

RIJWEGBREEDTE
 

6.20 m 

6.35 m 

6.40 m 

BREEDTE
 
FIETSSUGESTIESTROOK
 

RIJWEGBREEDTE 
GEEN/BEPERKT	VRACHTVERKEER 

5.30 m 

5.45 m 

5.60 m 

2.00 m 

2.00 m 

2.00 m 

BREEDTE 
FIETSSUGESTIESTROOK 

1.70 m 

1.70 m 

1.70 m 
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IITYPEPROFIELII
 
INDUSTRIEHOOFDSTRAAT 
Industriehoofdstraten vormen de hoofdontsluitingsstructuur van grote industrie  en KMO zones voor gemotoriseerd 
verkeer en openbaar vervoer. Gezien de specifieke aard en samenstelling van het verkeer worden fietsers maximaal 
gescheiden van het overige verkeer. 

Statuut: voorrang aan rechts 
Snelheidsregime: 50 km/u 

Minimale basiskenmerken: 

• 	 fietspaden gescheiden van de rijweg 
• 	 snelheidsremmende inrichting voorzien vanaf een recht straatsegment van ongeveer 100 m, in functie 

van snelheidsbeheersing 
• 	 parkeren:

 • 	 langsparkeren, ook aan beide zijden
 • 	 langsparkeren, 2.50 m breed, afhankelijk van de aanwezigheid/wenselijkheid van vrachtverkeer 

• 	 verkeerslichten en wegmarkeringen zoals rijstrookverdeling en verdrijvingsvakken vermijden 
• 	 afhankelijk van hoeveelheid vrachtverkeer de bochten met een bochtverbreding en/of 

rammelstroken aanleggen 
• 	 zie fiche 1h Draaiboek Privé vervoer 

fiche 2z-4 
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INDUSTRIEHOOFDSTRAAT MET FIETSPADEN
 

rijwegbreedte 

STANDAARD RIJWEGBREEDTE 

zonder parkeerstroken 6.40 m 

bij éénzijdige parkeerstrook 6.65 m 
bij 2-zijdige parkeerstroken 6.90 m 

6.
40

 

6.
65

6.
90

 

fiche	2z-5 

-PRIVÉ-VERVOER
TYPEPROFIEL 



DRAAIBOEK UITGAVE 2021

	

-

IISNELHEIDSREMMERSII
 
Fysieke snelheidsremmers werken rechtstreeks in op het snelheidsgedrag van de weggebruiker.
	
Op plaatsen waar een lage snelheid van groot belang is, bijvoorbeeld bij scholen, voetgangers  en fietsoversteekplaatsen, 

maar zeker ook bij kruispunten, kunnen ze worden geïntegreerd in het wegontwerp. Op deze manier worden 

automobilisten gedwongen hun snelheid aan te passen.
	

De keuze en de aard zal vooral bepaald moeten worden door het gewenste typeprofiel, de ontwerpsnelheid en de 

plaatselijke mogelijkheden. Daarbij is het van belang dat deze maximaal geïntegreerd wordt in de context van de globale 

ruimtelijke omgeving, zodat deze als ‘vanzelfsprekend’ en ‘logisch’ worden ervaren.
	

Een aantal mogelijke fysieke snelheidsremmers worden voorgesteld met elk hun specifieke generieke inrichtingsprincipes.
	
Een snelheidsremmende inrichting wordt voorzien vanaf een recht straatsegment van ongeveer 100 m, in functie van 

snelheidsbeheersing.
	

fiche 3 
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IISNELHEIDSREMMERSII
 
VERKEERSPLATEAU 

Een verkeersplateau heeft ten opzichte van andere fysieke snelheidsremmers een aantal belangrijke 
voordelen: 
• 	 het kan worden toegepast op kruispunten en is daarom bijzonder doeltreffend op vlak van

 verkeersveiligheid; kruispunten zijn immers dé locaties met een verhoogde concentratie van 
potentiële conflicten tussen de verschillende verkeersdeelnemers; een lage, veilige snelheid vermindert
 de kans op en de ernst van conflicten 

• 	 het zorgt bovendien ook voor een betere ‘zichtbaarheid’ van de conflictpunten (conflictpresentatie) 
• 	 het verhoogt het comfort van voetgangers bij het oversteken, omdat het op dezelfde hoogte ligt als het voetpad 
• 	 is gemakkelijker te integreren in de ruimtelijke omgeving en wordt op conflictpunten (kruispunten) meer 

als ‘logisch’ ervaren en daarom ook beter aanvaard door de weggebruiker. 

Algemene principes: 

• 	 bestaat uit een vlakke verhoging van de rijweg met een helling aan beide zijden 
• 	 helling aangeven met een op- en afritband met witte kammarkering 
• 	 breedte van op- en afritband is:

 • 	 1.20 m, met sinusoïde bovenvlak is standaard
 • 	 2.50 m, met trapezoïde bovenvlak, alleen bij busverkeer en aanrijroutes van brandweer gebruiken 

• 	 toepassing:
 • over een volledige kruispunt
 • 	 OF over een zijstraat
 • 	 OF op een wegvak buiten het kruispunt
 • 	 met of zonder een (gemarkeerde) oversteekplaats, zie fiche 3 Draaiboek Stappers 
• 	 kan in combinatie met andere fysieke snelheidsremmer zoals een asverschuiving of een 

wegversmalling 
• 	 rijzone in kleinschalig materiaal, kleur aansluitend bij de kleur van de rijweg 
• 	 bij aanwezigheid van een parkeerstrook, op- en afritband hierop uitlijnen 
• 	 boordsteen laten doorlopen over het verkeersplateau, rijweg opsluiten door een goot 
• 	 niet toegepast bij kruispunten OF oversteken met verkeerslichten 

sinusoïde 1.20 m	 trapezoïde 2.50 m 

120 

250 

fiche 3b 
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IISNELHEIDSREMMERSII
 
VERKEERSPLATEAU 

•  tussen de as van de looplijn en het begin van de parkeerstrook een afstand van
 minimaal 6.50 m aangehouden, in functie van een goede zichtbaarheid tussen voetgangers 
en aanrijdend verkeer 

•  afhankelijk van het snelheidsregime neemt deze afstand toe: zie tabel 
• zie fiche 3a Draaiboek Stappers 

SNELHEIDSREGIME AFSTAND AS LOOPLIJN - PARKEERSTROOK 

30km/u ≥ 6.50 m 

50km/u ≥ 11.50 m 

≥ 
6.

50
 /

 ≥
 1

1.
50

 

as looplijn 

op- en afritband 
•  1.20 m 
•  2.50 m 

kleinschalig materiaal 

• uitlijnen op parkeerstrook 
•  de parkeerstrook begint en eindigt

 met een boomvak 
•  parkeerstroken bij	voorkeur	
						symmetrisch	uitvoeren langs beide 

zijden van de weg 

fiche	3c
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IISNELHEIDSREMMERSII
 
VERKEERSPLATEAU 

BUITEN KRUISPUNT
 

≥ 6.50 - ≥ 11.50 

•  tussen de as van de looplijn en het begin van de parkeerstrook een 
afstand van minimaal 6.50 m aangehouden, in functie van een 
goede tussen voetgangers en aanrijdend verkeer 

•  afhankelijk van het snelheidsregime neemt deze afstand toe: zie tabel 

SNELHEIDSREGIME AFSTAND AS LOOPLIJN - PARKEERSTROOK 

30km/u ≥ 6.50 m 

50km/u ≥ 11.50 m 

•  in straten met beperkt éénrichtingsverkeer kan het bovenvlak van 
het  verkeersplateau beperkt worden tot ≥ 8.00 m (exclusief op- en afritband) 

•  zie fiche 3a Draaiboek Stappers 

fiche	3d 
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IISNELHEIDSREMMERSII 
ASVERSCHUIVING 
Een asverschuiving is een visuele vernauwing van het wegbeeld en perspectiefsluiter. Wordt toegepast in straten met 
éénzijdige parkeerstroken. Het snelheidsverlagend effect van de asverschuiving is afhankelijk van 2 parameters: de 
verschuiving in breedte en in lengte van de as van de straat. Het kan gecombineerd worden met een verkeersplateau 
om het snelheidsverlagend effect te vergroten en het comfort voor voetgangers bij oversteekbewegingen te verhogen. 
De asverschuiving moet voldoende zichtbaar zijn voor de weggebruikers, bijvoorbeeld door middel van een boomvak. 

8.00 

fiche 3e 
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30° 

IISNELHEIDSREMMERSII
 
RIJBAANVERSMALLING 
Een rijbaanversmalling is een punctuele vernauwing van de rijbaan. Het kan gecombineerd worden met een 
verkeersplateau om het snelheidsverlagend effect te vergroten en het comfort voor voetgangers bij oversteekbewegingen 
te verhogen. 

Algemene	principes 

•  rijwegbreedte ter hoogte van de inspringing= 3.90 m standaard
 = 3.20 m uitzonderlijk indien fietsers tegen de rijrichting in de sas

 geen voorrang genieten 
•  de boordsteen mag niet inspringen in de rijrichting die de voorrang geniet 
• X: rijbaanversmalling: 

0.60 m ≤ X ≤ 1.60 m 
•  hoek tussen rijbaan en boordsteen= 30° 
•  fietssuggestiestroken beëindigen op 1.00 m van de rijbaanversmalling 

3.
90

≥ 6.50 - ≥ 11.50 

fiche	3f 
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Eén rijbaankussen, de afstand tussen rijbaankussen en rand van de rijweg is in functie van het comfort voor de fietsers in 
tegenrichting maximaal = 1.20 m 

fiche 3f

  
  
  

  

  
  
  
  

  

  

  

	 	

	

	
  

  
    	 	    

IISNELHEIDSREMMERSII
 
RIJBAANKUSSEN 
Het rijbaankussen bestaat uit een plaatselijke verhoging van het wegdek waarvan de afmetingen zo zijn vastgelegd dat 
de wagens er met ten minste twee wielen overheen kunnen. Bussen en vrachtwagens, waarvan de wielen verder uit 
elkaar staan, ondervinden hiervan minder hinder. Het is een zwart betonnen element met witte afgeschuinde kanten en 
het wordt toegepast als fysieke snelheidsremmer voor gemotoriseerd verkeer, op routes van openbaar vervoer en/of op 
urgentieroutes van de brandweer. 

Algemene principes 

• 	 bij voorkeur flankeren door bomen 
• 	 kan gebruikt worden bij een snelheidsregime van 30 km/u of 50 km/u 
• 	 het wordt in de lengte van de rijrichting gelegd 

1.
80

 

3.00 

rijrichting rijrichting 

• 	 het leent zich door zijn eerder verkeerstechnisch voorkomen moeilijker tot integratie in de 
ruimtelijke context van een verblijfsgebied 

• 	 bij bepaalde rijwegbreedtes is het door de maatvoering soms niet toe te passen 
• 	 mag niet als snelheidsremmer op een kruispunt, in tegenstelling tot een verkeersplateau 
• mag niet in bochten 
• op minimaal 15 m van een kruispunt plaatsen 

•	  A en B: afstand tussen rijbaankussen en rand van de rijweg
 • 	 bij gemengd verkeer, voor comfort voor fietsers :

 1.00 m ≤ A en B≤ 1.20 m
 • 	 in aanwezigheid van fietspaden:

 0.70 m ≤ A en B ≤ 1.20 m 
•		 afstand tussen rijbaankussen en rand van de rijweg maximaal voor de fietsers in tegenrichting omwille van het comfort 
• 	 afstand tussen 2 rijbaankussens = 1.00 m 

A
B

 

1.
80
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IISNELHEIDSREMMERSII
 
RIJBAANKUSSEN EVENTUEEL IN COMBINATIE MET RIJBAANVERSMALLING


Algemene principes 

• 	 rijbaankussen kan in combinatie met rijbaanversmalling: afhankelijk van de rijbaanbreedte om te 

voldoen aan de algemene principes


 • 	 rijwegbreedte ter hoogte van rijbaankussen = 3.90 m
 • 	 A: afstand tussen rijbaankussen en rand van de rijweg, 

• bij gemengd verkeer, voor comfort voor fietsers:
 1.00 m ≤ A ≤ 1.20 m

 • in aanwezigheid van fietspaden:
 0.70 m ≤ A ≤ 1.20 m

 • 	 de boordsteen mag niet inspringen in de rijrichting die de voorrang geniet
 • 	 X: rijbaanversmalling: 

• 	 0.60 m ≤ X ≤ 1.60 m 
• 	 boordstenen aan de inspringing:

 • 	 recht stuk = 3.00 m
 • 	 schuin stuk; hoek tussen rijbaan en boordsteen = 30°

 • 	 fietssuggestiestroken beëindigen op 1.00 m van de rijbaanversmalling 

3.
90

 

3.00 30° 

A 

X 

A 

hoogte borduur 10 cm 
palen indien lager 

fiche 3h 
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fiche	3h
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IISNELHEIDSREMMERSII 
RIJBAANKUSSEN 
WOON- EN BUURTSTRAAT BEV MET STANDAARD RIJWEGBREEDTE 
1 rijbaankussen 
afstand tussen rijbaankussen en rand van de rijweg maximaal voor de fietsers in tegenrichting omwille van het comfort 

rijrichting 

paaltjes te plaatsen 

fiche	3i 
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fietsen in tegenrichting 

WOONSTRAAT TRV MET STANDAARD RIJWEGBREEDTE
 
1 rijbaankussen 
symmetrisch geplaatst met éénzijdige wegversmalling 
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IISNELHEIDSREMMERSII 
RIJBAANKUSSEN 
INDUSTRIESTRAAT BEV MET FIETSPADEN MET STANDAARD RIJWEGBREEDTE 
1 rijbaankussen
	
symmetrisch geplaatst met éénzijdige wegversmalling
	

BUURTRAAT BEV + HFQ OV MET FIETSSUGGESTIESTROOK 
INDUSTRIESTRAAT BEV MET FSS MET STANDAARD RIJWEGBREEDTE 
1 rijbaankussen 
symmetrisch geplaatst met éénzijdige wegversmalling 

rijrichting 
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fiche	3j
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RIJBAANKUSSEN 
WOONSTRAAT TRV + LFQ OV 
BUURTSTRAAT TRV MET STANDAARD RIJWEGBREEDTE 
HOOFDSTRAAT	30	TRV	MET	FIETSPADEN	STANDAARD 
HOOFDSTRAAT TRV MET FSS MET STANDAARD RIJWEGBREEDTE 
INDUSTRIESTRAAT	TRV	MET	FIETSPADEN	+	GEEN/BEPERKT	VRACHTVERKEER
 
INDUSTRIESTRAATTRV MET FSS MET STANDAARD RIJWEGBREEDTE
 1 rijbaankussen
 symmetrisch geplaatst met één- of tweezijdige wegversmalling 
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IISNELHEIDSREMMERSII
 
RIJBAANKUSSEN 
WOONSTRAAT TRV + HFQ OV 
BUURTSTRAAT TRV + HFQ OV 
1 rijbaankussen, 

symmetrisch geplaatst met tweezijdige wegversmalling.
	

HOOFDSTRAAT	30	TRV	MET	FIETSPADEN	+	HFQ	OV
 
HOOFDSTRAAT	50	TRV	MET	FIETSPADEN	+	HFQ	OV
 
INDUSTRIESTRAAT TRV MET FIETSPADEN MET  STANDAARD RIJWEGBREEDTE
 

1 rijbaankussen,
	
symmetrisch geplaatst met tweezijdige wegversmalling.
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IIPOORT ZONE 30II
 
In een Zone 30 moet het verkeer zich aanpassen aan het gewenst gebruik en wordt de inrichting daarop afgestemd. 
De Stad Antwerpen wil streven naar het maximaal gebruik van gelijkaardige (weg)elementen die doorheen de 
hele stad eenvormig zijn. Generieke inrichtingsprincipes voor de zones 30 zullen zo een bijdrage leveren aan een 
verhoogde verkeersveiligheid, leesbaarheid en comfort voor de verschillende verkeersdeelnemers. 
En verkeersplateau creëert een ‘poorteffect’ bij het betreden van een zone 30. Deze situeert zich over het het 
volledige kruispunt OF over een zijstraat. 

Algemene principes 

• volgende elementen standaard voorzien bij de toegang tot een POORT Zone 30:
 • verkeersbord F4a
 • een grondsticker: 2.00 x 1.20 m 
• een mast zone 30 – SA/ID/03/02 TYPE 2 OF SA/ID/03/03 zie straatmeubilaris
 • verkeersbord F4b 

Verkeersborden Mast Zone 30 

F4a F4b 

Grondsticker 

65
5

60
0 

36
20

 

14
66

 

549 

0.531 

23
65

 

7.02 fiche 4a
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IIPOORT ZONE 30II
 
ALGEMEEN PRINCIPE 

• 	 de exacte positie van de mast zone 30 bepalen aan de hand van de onderlinge zichtbaarheid tussen de 
overstekende voetganger en de automobilist (uitzichtdriehoek) én de benodigde stopafstand van een voertuig 
bij 30km/u 

• de mast bij voorkeur uitlijnen op de as van de obstakels 
• op- en afritband uitlijnen op parkeerstrook 
• 	 positie van de sticker op de weg: 5.00 m van op- en afritband 
• 	 afstand tussen zebrapad en einde parkeerstrook :

 • 	 minimum 5.00 m
 • 	 > 5.00 m: als de zijstraat niet haaks aansluit op de hoofdbaan 

• 	 zie fiche 3 snelheidsremmers, verkeersplateau Draaiboek Privé vervoer 

1.90 

grondsticker 

uitzichtdriehoek 

st
op

af
st

an
d

13
.0

0 

2.
00

≥5
.0

0 
5.

00

verkeersbord F4b
	

mast zone 30
	 verkeersbord F4a
	
≥1.30 ≥1.30 

naargelang de voorrangsregels 
haaientanden voorzien 

minimum 5.00 m 
> 5.00 m: als de zijstraat niet haaks 
aansluit op de hoofdbaan 

fiche 4b 
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IIKRUISPUNTINRICHTINGII
 
MET VERKEERSLICHTEN 

Om de verkeersonveiligheid of de afwikkelingsproblematiek op een kruispunt op te lossen kan er gekozen worden voor 
het plaatsen van verkeerslichten. 

Algemene principes plaatsing palen met verkeerslichten: 

• buiten de obstakelvrije ruimte in functie van de brandweer, hulpdiensten, openbaar vervoer enz. 
• buiten de effectieve loopruimte van de voetgangers zie fiche 2 inrichting voetpaden Draaiboek Stappers 
• rechts van de rijbaan steeds zichtbaar en onbelemmerd door obstakels 
• driekleurige cirkelvormige verkeerslicht mag herhaald worden als aanwijzing links of boven de rijbaan 

en op plaatsen waar het verkeer het rechtvaardigt 
• op boogpalen of galgen: als er meerdere rijstroken zijn, in combinatie met pijllichten 
• afstand tussen as paal en stopstreep = 0.50 m, voor de zichtbaarheid van het verkeerslicht 
• bij aanwezigheid van bomen:

 • kruinhoogte ≥ 4.00 m (alleen hoogstammige bomen)
 • afstand A tussen as paal en boordsteen boomvak: 

AFSTAND CSNELHEIDSREGIME AFSTAND A FIETSPAD 

30 km/u ≥ 5.00 m éénrichtingsfietspad ≥ 0.60 m 
0.40 ≤ C ≤ 0.60 m50 km/u ≥ 10.00 m tweerichtingsfietspad 

• afstand B tussen as paal en boordsteen: 0.70 m ≥ B ≤ 2.10 m; als dit niet mogelijk is, mag een galg- of boogpaal 
• afstand C tussen as paal en fietspad, obstakelvrij 

Symbool voor verkeerslicht 

voetgangersverkeerslicht 

verkeerslicht voor automobilisten 
paal van verkeerslicht 

fietsverkeerslicht 

B 
eventueel met herhalingslicht 
voor automobilisten 

B
 

0.50 
A 

fiche 5a 
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IIKRUISPUNTINRICHTINGII
 
MET VERKEERSLICHTEN 
MET FIETSPADEN EN FIETSOPSTELSTROKEN 

0.50 

MET VERKEERSLICHTEN 
GEMENGD VERKEER 

A 

B 

obstakelzone 
zie fiche 2 Draaiboek Stappers 

B
 

0.50 

fiche 5b 

-PRIVÉ-VERVOER
KRUISPUNTINRICHTING 



fiche 5b

  
  
  

  
  
  
  

  

                           

	 	

	

	 	

DRAAIBOEK UITGAVE 2021

IIPARKERENII
 
Het materiaal van de parkeerstrook is afwijkend ten opzichte van de rijbaan. 

De parkeerstroken bij voorkeur symmetrisch beginnen en eindigen langs beide zijden van de weg.
	
De parkeerstrook begint en eindigt met een boomvak. In dit boomvak wordt een boombeugel geplaatst ter bescherming 

van de boom 

LANGS 
Het langsparkeren wordt altijd georganiseerd op niveau van de rijbaan, in een doorlopende parkeerstrook naast de 
rijweg en zonder afbakening van de afzonderlijke parkeerplaatsen. 

Algemene principes 

• 	 breedte: 
• 	 2.00 m
 • 	 2.50 m in industrie(hoofd)straten 

• 	 lengte parkeerruimte:
 • 	 5.50 m: middelste
 • 	 6.00 m: eerste en laatste om indraaibeweging mogelijk te maken
 • 	 6.00 m: één enkel 

• 	 aan beide zijden van een parkeerstrook een beloopbare strook ≥ 0.70 m voorzien, omwille van het in- en 
uitstapcomfort 

2.
00

 

6.00 5.50 5.50 6.00 6.00 

voetpad parkeerstrook rijweg 

2.00 

profiel ter plaatse van parkeerstrook 

fiche 6a 
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IIPARKERENII
 
LANGS 
TER HOOGTE VAN INRIT 

• de parkeerstrook laten doorlopen ter plaatse van een inrit, breedte inrit varieert 
• enkel in het geval van een publiek toegankelijke parking een voetpaduitstulping voorzien 
• ter hoogte van een inrit afgeschuinde boordstenen plaatsen 

type boordstenen:
 - in opstand
 - overgang
 - afgeschuind 

1.00 1.00 

2.
00

 

afgeschuinde boordsteen 

profiel ter plaatse van parkeerstrook 

TER HOOGTE VAN INRIT MET BOOMVAK
 
X = afstand tussen inrit en boordsteen boomvak 

1.00 

1.30 m ≤ X ≤ 3.00 m 
OF
	

X ≥ 6.00 m
	

fiche 6b 
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IIPARKERENII
LANGS 
TER HOOGTE VAN INRIT

•    de parkeerstrook laten doorlopen ter plaatse van een inrit, breedte inrit varieert 
•    enkel in het geval van een publiek toegankelijke parking een voetpaduitstulping voorzien
•    ter hoogte van een inrit afgeschuinde boordstenen plaatsen

TER HOOGTE  VAN INRIT MET BOOMVAK

                

	

IIPARKERENII
 
LANGS 
NAAST FIETSPAD 

tussen fietspad en parkeerstrook een bufferafstand voorzien 
zie fiche 3 Draaiboek Trappers 

voetpad fietspad parkeerstrook rijweg 

2.00 

veiligheidsstrook 
fietspad t.o.v. rijweg

bufferafstand 
fietspad t.o.v. object 

profiel ter plaatse van parkeerstrook naast fietspad 

fiche 6c 
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IIPARKERENII
 
LANGS 
VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 

Algemene	principes: 

•  één parkeerplaats: breedte min 2.00 m x lengte 7.00 m 
•  verkeersbord plaatsen, afhankelijk van de plaatsgesteldheid kan dit:

 •  in een middenberm
 •  naast het boomvak
 •  aan de gevel 

OPENBARE 
De openbare parkeerplaats voor personen met een handicap ligt zo dicht mogelijk bij de ingang van een publiek 
toegankelijk gebouw. 

7.00 

•    op voetpadniveau 
•  in functie van comfort en toegankelijkheid bij voorkeur gecombineerd met een boomvak 
•  parkeerplaats op de 4 hoeken markeren met witte haakjes 
•  wit logo op blauwe achtergrond RAL 5017 centraal aanbrengen, afmetingen: 0.88 x 0.88 m 

PARTICULIER 
De particuliere parkeerplaats voor personen met een handicap die aangevraagd is, ligt zo dicht mogelijk bij de woonst of 
werkplaats van de aanvrager. Zowel een bewoner als een werkgever kan een dergelijke parkeerplaats aanvragen. 

2.
00

 

7.00 

•    parkeerplaats markeren met witte belijning 
•    geschilderd wit logo centraal aanbrengen 
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HAAKS 
Bij haaks parkeren wordt het voertuig haaks op de rijrichting geparkeerd. Het wordt altijd georganiseerd op niveau 
van de rijbaan, in een doorlopende parkeerstrook naast de rijweg. Het ongevalsrisico bij haaks/schuin parkeren is 
in het algemeen hoger dan bij langsparkeren. De voorwaarden voor het inrichten van haakse parkeervakken vanuit 
verkeersveiligheidsoogpunt zijn een lage (effectieve) rijsnelheid van het gemotoriseerd verkeer, een lage turn-over 
(relatief weinig parkeerbewegingen) en lage verkeersintensiteiten, dus bij voorkeur enkel in woon- en buurtstraten. 

Algemene principes: 

• 	 breedte: 
• 	 2.50 m: middelste parkeerplaats
 • 	 2.80 m: één enkel parkeerplaats; om indraaibeweging en in- en uitstapbewegingen mogelijk te maken
 • 	 2.80 m: eerste en laatste parkeerplaats, om indraaibeweging en in- en uitstapbewegingen mogelijk 

te maken 
• 	 lengte ≥ 5.00 m 
• 	 6.00 m is nodig om een haakse parkeerplaats vlot in- en uit te rijden 
• 	 een veiligheidszone tussen parkeerplaats en rijweg voorzien, om conflict met rijdend verkeer te 

vermijden,deze varieert al naargelang de rijwegbreedte:
 • 	 tussen 0.40 m en 1.20 m
 • 	 tussen 1.80 en 1.95 m, ingeval van beperkt éénrichtingsverkeer 

• 	 totale afmeting = rijwegbreedte + veiligheidszone + parkeerplaats = 11.00 m 
• 	 een voetpaduitstulping om de 6 parkeerplaatsen is gewenst 
• 	 een parkeerplaats op de 4 hoeken markeren met witte haakjes 
• 	 element plaatsen als weerstand voor de wielen, op 0.50 m van de rand van het parkeerplaats 
• 	 de ruimte naast een parkeerplaats obstakelvrij houden om het in- en uitstappen te vergemakkelijken:

 tussen 0.70 en 1.00 m 

fiche 6e 

-PRIVÉ-VERVOER
PARKEREN 



DRAAIBOEK UITGAVE 2021

IIPARKERENII 
HAAKS 

0.70 - 1.00 
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vlot in- en uitrijden ter hoogte van een boom 

voetpad                           parkeerstrook                             rijweg 

0.50 

≥ 5.00 

0.40 - 1.20 

profiel ter plaatse van parkeerstrook 
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HAAKS 
TER HOOGTE VAN INRIT 

• de parkeerstrook laten doorlopen ter plaatse van een inrit, breedte inrit varieert 
• enkel in het geval van een publiek toegankelijke parking een voetpaduitstulping voorzien 
• ter hoogte van een inrit afgeschuinde boordstenen plaatsen ≥ 3.00 m 

≥ 3.00 

5.
00

 

type boordstenen:
 - in opstand

 - overgang

 - afgeschuind 

≥ 5.00 

0.40 - 1.20 

afgeschuinde boordsteen 

profiel ter plaatse van inrit 
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HAAKS 
TER HOOGTE VAN INRIT MET BOOMVAK 

X= afstand tussen inrit en boordsteen boomvak 
≤
5%

 

≤5% ≤5% 

≥ 3.00 

HAAKS 
NAAST FIETSPAD 
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tussen fietspad en parkeerstrook een bufferafstand voorzien 
zie fiche 3c Draaiboek Trappers 

veiligheidsstrook 
fietspad t.o.v. rijweg 

0.50 

≥ 5.00 

0.40 - 1.20 

bufferafstand 
fietspad t.o.v. object 

profiel ter plaatse van parkeerstrook naast fietspad 
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HAAKS 
VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 
Bij gegroepeerde openbare parkeerplaatsen, zoals parkings, parkeerzones en bij openbare plaatsen is 6% van de 
parkeerplaatsen te voorzien voor personen met een handicap. 

Algemene	principes: 

•  breedte: 
•  3.50 m: één enkele parkeerplaats voor personen met een handicap: als eerste of laatste parkeerplaats, 

in functie van comfort en toegankelijkheid 
•  bij meerdere parkeerplaatsen voor personen met een handicap:

 •  2.80 m: eerste en laatste parkeerplaats + gemeenschappelijke buffer van 1.00 m
 •  2.50 m: middelste parkeerplaatsen + gemeenschappelijke buffer van 1.00 m 

•  lengte  ≥  5.00 m 
• element plaatsen als weerstand voor de wielen, op 0.50 m van de rand van de parkeerplaats 
• verkeersbord voorzien, afhankelijk van de plaatsgesteldheid kan dit:

 •  in een middenberm
 •  naast het boomvak
 •  aan de gevel 

• aangepaste	verharding die overrijdbaar is voor rolstoelen (bijvoorbeeld gezaagde straatkeien) 
•    obstakelvrije zone achter de parkeerplaats voorzien 
•  de toegankelijkheid naar het voetpad moet verzekerd blijven, door middel van een boordsteen overrijdbaar 

voor rolwagens 
•  de ruimte naast de parkeerplaatsen obstakelvrij houden om het in- en uitstappen te vergemakkelijken:

 tussen 0.70 en 1.00 m 

OPENBAAR 
De openbare parkeerplaats voor personen met een handicap ligt zo dicht mogelijk bij de ingang van een publiek 
toegankelijk gebouw. 
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meerdere plaatsen voor personen met een 

•  in functie van comfort en toegankelijkheid bij voorkeur gecombineerd met een boomvak 
•  parkeerplaats op de 4 hoeken markeren met witte haakjes 
•  wit logo op blauwe achtergrond RAL 5017 centraal aanbrengen, afmetingen: 0.88 x 0.88 m 
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HAAKS 
VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 
PARTICULIER 

De particuliere parkeerplaats voor personen met een handicap die aangevraagd is, ligt zo dicht mogelijk bij de woonst 
of werkplaats van de aanvrager. Zowel een bewoner als een werkgever kan een dergelijke parkeerplaats aanvragen. 

2.80 2.50 2.50 2.80 

≥ 
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• parkeerplaats markeren met witte belijning 
• geschilderd wit logo centraal aanbrengen 
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SCHUIN PARKEREN VOOR- OF ACHTERWAARTS 
Schuin parkeren (voor- of achterwaarts), onder 30°, 45° of 60° ten opzichte van de rijweg, is uitzonderlijk toe te passen 
mits motivatie. Schuine parkeerplaatsen nemen meer ruimte in beslag maar hebben een minder brede rijweg nodig 
om te kunnen in- en uitdraaien. De voorwaarden voor het inrichten van schuine parkeervakken zijn een lage rijsnelheid 
van het gemotoriseerd verkeer, relatief weinig parkeerbewegingen en lage verkeersintensiteiten, bij voorkeur enkel in 
woon- en buurtstraten. 

Algemene	principes 

•  breedte = 2.50 m 
•  lengte =  ≥ 5.00 m 
• parkeerplaats	voor	personen	met	een	handicap

 •  bij 30°: eerste en laatste parkeerplaats: breedte: 2.50 m, lengte ≥ 5.00 m 
•  bij 45° en 60°: niet aangewezen omwille van ruimtegebruik 
• aangepaste	verharding die overrijdbaar is voor rolstoelen


 •    obstakelvrije zone achter het parkeerplaats voorzien
	
•  een veiligheidszone tussen parkeerplaats en rijweg voorzien, om conflict met rijdend verkeer te vermijden, 

deze varieert al naargelang de rijwegbreedte 
•  de parkeerstrook laten doorlopen ter plaatse van een inrit, breedte inrit vari 
•  enkel in het geval van een publiek toegankelijke parking een voetpaduitstulping voorzien 
•  een voetgangersdoorsteek om de 6 parkeerplaatsen is gewenst 
•  een parkeerplaats op de 4 hoeken markeren met witte haakjes 
• 	element plaatsen als weerstand voor de wielen, op 0.50 m van de rand van een parkeerplaats 
•  de ruimte naast een parkeerplaats obstakelvrij houden om het in- en uitstappen te vergemakkelijken:

 tussen 0.70 en 1.00 m 
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SCHUIN PARKEREN 

Hoek	45° 

1.77 3.52 3.52 5.27 
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(WOON)ERVEN 
Woonerven en erven zijn bijzondere openbare plaatsen die het samengaan van voetgangers, fietsers en 
gemotoriseerd verkeer toelaten en waar zowel de ene als de andere categorie alle beschikbare ruimte mag 
gebruiken waardoor de ruimte bij voorkeur in één niveau wordt aangelegd en de parkeerplaatsen afzonderlijk 
worden afgebakend. 

Algemene principes 

• maatvoering en materiaal zoals generiek parkeervak 
• parkeervak kan zowel langs, dwars of haaks op de as van de rijbaan staan 
• het woonerf moet zo ingericht zijn dat bestuurders verder dan 1.50 m van de woningen parkeren 
• elke parkeervak op de 4 hoeken markeren met witte haakjes 
• de zichtbare hoek die men het eerst ontmoet, moet voorzien zijn van een tegel met de letter “P” 
• parkeerstrook beginnen en eindigen met een boomvak, boombeugel plaatsen ter bescherming van de boom 
• zie fiche 2e (woon)erven Draaiboek Privé vervoer 

rijrichting
	

fiche 6m 

-PRIVÉ-VERVOER
PARKEREN 



DRAAIBOEK UITGAVE 2021

IIPARKERENII
 
MET AANGEPAST LOGO 

Algemene	principes 

•  dimensionering en materiaalgebruik zijn zoals generieke parkeerplaats 
•  verkeersbord voorzien, afhankelijk van de plaatsgesteldheid kan dit:

 •  in een middenberm
 •  naast het boomvak
 •  aan de gevel 

•  parkeervak op de 4 hoeken markeren met witte haakjes 
•  aangepaste tegel met logo centraal aanbrengen, afmetingen: 0.88 x 0.88 

2.
00

 

6.00 5.50 6.00 

wit logo op 
groene achtergrond RAL 6037 

wit logo op 
groene achtergrond RAL 6037 

wit logo op 
oranje achtergrond RAL 2009 
in een doorlopende taxistrook: in het midden van anti-parkeerelementen 
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LADEN EN LOSSEN 
Laad- en loszones worden mee opgenomen in het ontwerp van het openbaar domein. Ideaal gezien liggen ze mee in lijn 
van de gewone parkeerplaatsen. 

Algemene	principes 

•  de lengte van de laad- en loszone is 15.00 m, afhankelijk van de nodige ruimte kan deze kleiner of groter zijn 
•  verkeersbord voorzien, afhankelijk van de plaatsgesteldheid kan dit:

 •  in een middenberm
 •  naast het boomvak
 •  aan de gevel 

PERMANENT 

2.
50

 

15.00 

•  de zone op voetpadniveau 
•  breedte=  2.50 m 

≤ 2.00 m indien minder ruimte beschikbaar 
•  de zone op de 4 hoeken markeren met witte haakjes 
•  uitvoeren in het zelfde materiaal als het voetpad maar met afwijkend legverband 

MET VENSTERTIJDEN 

2.
00

 

15.00 

• 	 breedte= 2.00 m, indien meer ruimte beschikbaar is een bredere en/of langere laad- en
 loszone toegelaten 

•  uitvoeren in het zelfde materiaal als de parkeerstrook 

fiche	6o 
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Wegmarkeringen zijn tekens op het wegdek die het verkeer visueel geleiden.
	
Wegmarkeringen omvatten pijlen, strepen, doorgetrokken en onderbroken lijnen, haaientanden enz.
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HAAIETANDEN 
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VOORSORTEERPIJL 
Afslagpijl: altijd aanbrengen 
Gecombineerde pijl rechtdoor linksaf: wordt altijd aangebracht, behalve op wegen met één opstelstrook 
Gecombineerde pijl rechtdoor rechtsaf: wordt alleen aangebracht in combinatie met een rechtsafslagstrook 
Pijl rechtdoor: wordt alleen aangebracht in combinatie met een gecombineerde rijstrook rechtdoor linksaf of als het 
aantal rijstroken rechtdoor kleiner is dan 2 

Type A Type B Type C 
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VERDRIJVINGSVLAKKEN 

Markeringen: 
• hoek: 45° op de rijweg 
• breedte: 0.40 m
 • tussenafstand: 0.60 m 

0.15 

0.60 

45° 

0.40 

rijrichting 
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MINDERVALIDEMARKERING
 

Wit pictogram
 0.88 x 0.88 m 
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GRONDSTICKER SCHOOLOMGEVING 

Breedte: afhankelijk van de rijwegbreedte (maximum 6.50 m) 
Groene kleur: RAL6024 
Letters: hoogte 0.80 cm, te verdelen over de totale breedte 

rijrichting
	

breedte 

GRONDSTICKER A23 SCHOOLOMGEVING
 
Afmeting: 1.20 x 2.40 m
	
Steeds in combinatie met verkeersbord A23
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VOORSORTEERSTROOK 
Voorsorteerstroken voor links  respectievelijk rechtsafslaand verkeer kunnen aanbevolen zijn voor de verkeersafwikkeling 
en/of de verkeersveiligheid op kruispunten, bij voorkeur zonder impact op de minimumbreedte van fietspaden, 
voetpaden en eventuele bufferstroken. De parkeerstrook bij voorkeur ter plaatste onderbreken. 

naderingslijn doorlopende lijn (0.15 m breed) 

≤ 20.00		 ≤ 10.00 

5.00 

lengte afhankelijk van verkeersintensiteit, 
het snelheidsregime, verkeerslichtenregeling 

en beschikbare ruimte 

• 	 A = 3.00 m 
= 3.30 m indien hoge intensiteit bus of vrachtwagen 

• 	 B = 2.75 m 
= 3.00 m bij aanwezigheid veel afslaand vrachtverkeer en/of openbaar vervoer 

• 	 tussen de rijrichtingen minimaal een witte doorlopende lijn als afscheiding voorzien 
• 	 de lengte van de nadermarkering is per locatie te bekijken 
• 	 pijlen:

 • 	 lengte tussen de pijlen:
 • 	 5.00 m op wegen met de hoogste toegelaten snelheid ≤ 70 km/u
 • 	 7.50 m op wegen met de snelheid ≥ 70 km/u

 • 	 indien de plaatsgesteldheid het toelaat ten minste 3 opeenvolgende:
 • 	 vóór het kruispunt aanbrengen
 • 	 de tussenafstand = 20.00 m
 • 	 de laatste ≤ 10.00 m van de stopstreep
 • 	 zo niet dan mag de afstand tussen de opeenvolgende pijlen verminderden en het 

aantal pijlen aanpassen 

fiche 7g 
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RIJSTROOKBEËINDIGING EN AFSLAGSTROOK
 

55
.0

0 

3.50 

3.50 2.75 3.50 

R.15.00 

R.15.00 

rijstrookverminderingspijlen: 4 na elkaar 

doorlopende witte lijn:
 breedte: 0.15 

rijstrookmarkering/langsmarkering: 
onderbroken streep 
 lengte: 2.50 m
 breedte: 0.15 m
 tussenafstand: ~10,00 m 

rijstrook beëindiging/weefvak 
 lengte: 55 m bij 50 km/uur 
 rijstrookverminderingspijlen aanbrengen 

einde middenberm 
afhankelijk van draaicirkels 

afslagpijlen 

einde middenlijn tot boordsteen zijstraat 

naderingslijn: lengte: 1.00 m
 breedte: 0.15 m
 tussenafstand: 1.50 m 
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OVERGANGSCURVE
 
Indien op een rijbaan een rijstrook in doorgaande richting verdwijnt, wordt de overgang gematerialiseerd door de 
S vormige bocht of overgangscurve. Haar lengte bedraagt 55 m op wegen waar de hoogste toegelaten snelheid lager of 
gelijk is aan 50 km/u. 

X (m) Y (m) 
1 0,01 
2 0,02 
3 0,03 
4 0,04 
5 0,07 
6 0,09 
7 0,12 
8 0,15 
9 0,18 
10 0,22 
11 0,27 
12 0,33 
13 0,40 
14 0,47 
15 0,54 
16 0,62 
17 0,71 
18 0,79 
19 0,88 
20 0,98 
21 1,07 
22 1,17 
23 1,38 
24 1,38 
25 1,48 
26 1,59 
27 1,70 
27,5 1,75 

in het diagram worden de x, 
y-coördinaten gegeven om de S-bocht 
te construeren in functie van de 
breedte van de te verwijderen rijstrook 
(3.50 m) 

55
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3.50 
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RIJSTROOKVERMINDERINGSPIJL 

0.
83

 

1.
82

 

3.
75

 

0.
79

 
0.

56
 

2.18 

1.20 0.98 

fiche 7j 

-PRIVÉ-VERVOER
MARKERINGEN 



DRAAIBOEK UITGAVE 2021

 

IIBIBLIOGRAFIEII
 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, 

Administratie Wegen en Verkeer, Afdeling Verkeerskunde, Vademecum Voetgangersvoorzieningen, 

2003, Brussel.
	

BIVV, 30km/u in schoolomgevingen. Voor een betere verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op 

schoolroutes, 2002, Brussel. 


Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Wegen en Verkeer, Werkboek 

schoolomgevingen. “Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving, 2010, 

Brussel. 


Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur,
	
Administratie Wegen en Verkeer, Afdeling Verkeerskunde, Vademecum Fietsvoorzieningen, 2001, 

Brussel. 


Vlaamse Overheid, Fietspaden in Vlaanderen. Goede praktijkvoorbeelden, 2007, Brussel 


CROW, ASVV 2004. Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, 2004, 

Ede. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN, verkeerskunde, 

Vademecum verkeersvoorzieningen in de bebouwde omgeving, 1997, Brussel. 


Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Ver-
keersveiligheid, Vadem¬ecum Duurzaam Parkeerbeleid, 2007, Brussel. 


Vlaamse Overheid, Vademecum Toegankelijk domein, 2008, Brussel. 


Vlaams Ministerie van mobiliteit en Openbare Werken de Vlaamse Gemeenschap, 

Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling verkeerskunde, Vademecum Toegankelijk publiek domein, 

2010, Brussel. Vlaamse Overheid, Veilige Wegen en Kruispunten, 2009, Brussel. Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap, Het Mobiliteitshandboek, delen 1, 2 en 3, 1996, Brussel 


CROW, Tekenen voor de fiets. Ontwerpwijzer voor fietsvriendelijke infrastructuur, publicatie 74, 

1994, Ede. 


De Lijn, Bushaltegids. Standaardisatie van toegankelijke bushaltes, 2011. De Lijn,
	
Aanbevelingen i.v.m. draaimogelijkheden bus, 2011. 


De Lijn, Minimummaten voor busbanen, 2004. 


De Lijn, Normenbundel – Infrastructuur – bushalte. Adviesstudie toegankelijkheid voor 

infrastructuren en rollend ma¬terieel van De Lijn voor diverse doelgroepen, 2003, Hasselt. 


-BIBLIOGRAFIE



DRAAIBOEK UITGAVE 2021
-BIBLIOGRAFIE-

                                        

 

 

IICOLOFONII
 
SUPERVISIE EN VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 

Stad Antwerpen I Stadsontwikkeling 
Ontwerp en uitvoering publieke ruimte I Dienst ontwerp 
Postadres : Grote Markt 1 I 2000 Antwerpen 
Kantooradres : Francis Wellesplein 1 I 2018 Antwerpen 

PROJECTLEIDING 

Stad Antwerpen I Stadsontwikkeling 

OPDRACHTHOUDER 

Grontmij Manu Versluys 
Grontmij Stationsstraat 51 B-2800 Mechelen tel: 045/45.13.00 
www.grontmij.be 

UITGAVEN 

November 2020 

-COLOFON

http:www.grontmij.be
http:045/45.13.00

	20220210_DRAAIBOEK_ALGEMEEN_lageresolutie.pdf
	20220210_STAPPERS_lageresolutie.pdf
	20210426_DRAAIBOEK_TRAPPERS_lageresolutie.pdf
	20210406_DRAAIBOEK_OPENBAAR_VERVOER_lageresolutie.pdf
	20210621_PRIVE_VERVOER_lageresolutie.pdf



