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Fietsberaad Vlaanderen is hét kenniscentrum voor fietsbeleid. Goede praktijken delen en 

investeren in nieuw en praktijkgericht onderzoek vormen de focus. Zo stimuleert en 

ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen de dynamiek in steden en gemeenten die hun 

fietsbeleid willen versnellen. 

 

 

Dit onderzoeksrapport kwam tot stand in samenwerking met Mint nv. 

 

 

Fietsberaad Vlaanderen is een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, op initiatief van 

de Vlaamse Minister bevoegd voor mobiliteit. 
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1 Inleiding 
 

De meest aangename plek om te fietsen is langs autovrije routes. In Vlaanderen zijn er vele 

van deze exclusieve fietsroutes aanwezig. De aanleg van fietssnelwegen langs onder 

kruisingen van zulke fietswegen met een gewone weg zijn vaak knelpunten. In Vlaanderen 

bestaat er een wirwar aan vormgevingen voor de plaats waar een fietsweg een lokale weg 

gelijkgronds kruist. Wie er daarbij voorrang heeft is allerminst duidelijk voor de 

weggebruikers. Er is dan ook nood aan een keuze voor een eenvormige inrichting van 

deze kruispuntvorm. 

          

         

Vele beleidsactoren in Vlaanderen willen het fietsgebruik stimuleren. Een van de 

mogelijkheden daarvoor is een vlottere doorstroming met zo weinig mogelijk oponthoud. 

Voor een aangename fietsverplaatsing is stoppen en opnieuw vertrekken uit den boze. 

Voorrang geven aan fietsers op de kruispunten is dan een interessante maatregel voor 

beleidsactoren die fietsgebruik wensen aan te moedigen. 

Het doel van voorliggende studie is om een uitspraak te doen waar gelijkgrondse 

kruisingen van lokale wegen met een fietsroute ingericht kunnen worden met fietsers in de 

voorrang en hoe dat er dan moet uitzien. Op deze manier streeft Fietsberaad naar 

eenvormigheid op het terrein. 
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2 Onderzoeksopzet 
 

Er werd gekozen voor een praktijkgericht onderzoek in samenwerking met een brede 

groep beleidsactoren. De studie verloopt in drie fasen. 

 

Voor de opvolging van de studie werd een uitgebreide stuurgroep samengeroepen. Voor 

de uitwerking van de proefopstellingen werden specifieke werkgroepen opgericht.  

De overkoepelende stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: 

 Vlaamse overheid 

 Provincies 

 Gemeenten 

 Politiezones 

 Fietsersbond 

 BIVV 

 De Lijn 

 Infrabel 

De stuurgroep stond in voor de overkoepelende opvolging van de studie. In fase 1 werd 

samengekomen om de juiste context te plaatsen. De stuurgroep kwam tot een gedragen 

voorstel voor kruispuntinrichting en een voorstel voor locaties waar deze wel of niet 

toegepast kan worden. In de tweede fase kreeg de stuurgroep een beeld van alle 

proefopstellingen en in de laatste fase werden conclusies getrokken om een eenduidig 

voorstel naar buiten te brengen. 

Er werd voor gekozen om de voorgestelde kruispuntinrichting effectief te gaan toepassen 

op het terrein. Er werd gekozen voor 4 diverse fietsroutes over de 5 Vlaamse provincies. 

Voor het selecteren van de proeflocaties en de inrichting ervan, werd per case een 

werkgroep bijeengebracht met vertegenwoordigers van: 

 Mobiliteitsbegeleider Vlaamse overheid 

 Betrokken provincie 

 Betrokken gemeente(n) 

 Betrokken politiezone(s) 

 Fietsersbond 

 Eventueel De Lijn en/of Infrabel 
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3 Leeswijzer 
 

De drie fasen van het onderzoek komen in dit rapport aan bod.  

De eerste verkennende fase komt aan bod in hoofdstukken 4 en 5. In hoofdstuk 4 komt de 

literatuur aan bod en alle input nodig om conclusies te trekken over het waarom, het waar 

en het hoe voor het concept van voorrang voor fietsers. Die conclusies scheppen het kader 

voor het principe van fietsers in de voorrang en komen aan bod in hoofdstuk 5. 

De tweede fase met de cases en proefopstellingen komt aan bod in hoofdstuk 6. De 

volledige routes met hun kenmerken komen aan bod. Op basis daarvan wordt een keuze 

gemaakt voor de locaties waar er effectief overgegaan wordt tot een proefopstelling. De 

voorgestelde kruispuntinrichting uit de vorige fase wordt toegepast op deze proeflocaties. 

Deze werden behandeld in gerichte werkgroepen met de relevante actoren per locatie. 

Hoofdstuk 6 bespreekt verder hoe de proefopstellingen tot stand komen, hoe ze eruitzien 

en hoe ze geëvalueerd worden.  

De derde fase concludeert en doet een aantal voorstellen voor een consequente 

toepassing en eenduidige inrichting van fietsers in de voorrang. Dat wordt behandeld in 

hoofdstuk 7. Aanvullend daaraan komen er in hoofdstuk 8 een aantal aanvullende 

bedenkingen en suggesties aan bod. 
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4 Verkenningsfase 
De verkenningsfase geeft een bondig beeld van de stand van zaken in het Vlaams Gewest 

(4.1) en in het buitenland (4.2), een overzicht van de kernbegrippen (4.3) en de 

regelgeving (4.4 en 4.5), en een literatuurstudie omtrent de leesbaarheid van de 

bouwstenen voor een weginrichting (4.7). 

4.1 Stand van zaken in het Vlaams Gewest 

Fietsers in de voorrang komt in het Vlaams Gewest vrij algemeen voor op fietspaden langs 

hoofdwegen. Samen met de hoofdweg krijgt ook het bijhorende fietspad voorrang. 

Fietsers in de voorrang op andere locaties komt veel minder voor.  

Deze studie is gericht op gelijkgrondse kruisingen van een fietsroute met een lokale weg. 

Binnen het Vlaams Gewest zijn er een aantal van deze kruisingen waar fietsers in de 

voorrang zijn. Het fietspad loopt er immers door over de rijbaan (zie hoofdstuk 4.5 over de 

wegcode). Een niet-limitatieve lijst met voorbeelden is online raadpleegbaar. 

 https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zeALttyc3txc.keuiWHgw-

WdM&usp=sharing 

Een van de voorbeelden is de voorrang voor het ringfietspad op de Zurenborgstraat. Een 

filmpje van de gang van zaken is online raadpleegbaar: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Pfiy2uPqM1Q 

Foto 1: voorrang voor ringfietspad Antwerpen 

 en Foto 1 en Foto 2 tonen aan dat 

er momenteel een wirwar aan vormgevingen bestaat voor eenzelfde voorrangssituatie. 

Wie er daarbij voorrang moet verlenen is allerminst duidelijk. Daarom is er nood aan een 

eenduidige inrichting. 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zeALttyc3txc.keuiWHgw-WdM&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zeALttyc3txc.keuiWHgw-WdM&usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Pfiy2uPqM1Q
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Foto 2: doorlopend fietspad over de rijbaan betekent voorrang voor fietsers, maar toch haaientanden 

aangebracht op het fietspad 

4.2 Buitenland 

In het buitenland is het principe van voorrang voor de fiets weinig gekend. Na fietsland 

Nederland en fietsstad Kopenhagen, is Vlaanderen de derde fietsregio in Europa. Ook in 

Duitsland komt het thema beperkt aan bod. Het is dan daar dat referenties gezocht 

werden.  

In Nederland worden kruisingen van fietsroutes met erftoegangswegen tamelijk standaard 

uitgevoerd met fietsers in de voorrang. Bij gelijkgrondse kruisingen met 

gebiedsontsluitingswegen is dat veel minder het geval. Dan wordt er al snel aan 

ongelijkvloerse oplossingen gedacht. 

In Nederland wordt een voorrangssituatie voor fietsers eenvormig en duidelijk 

vormgegeven (ontwerpwijzer fietsverkeer): 

 altijd op een verkeersdrempel, zodat de snelheid van de auto beperkt is tot max. 30 

km/u 

 altijd met doorlopende verharding, zodat de fietsroute duidelijk herkenbaar is 

 altijd met een goed uitzicht, zodat fietser en automobilist elkaar zien 

 altijd met borden en markering aangegeven voorrang 

 als er veel autoverkeer is (maar nooit meer dan 8.000 voertuigen per etmaal) een 

middeneiland in de te kruisen weg 
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Een aantal voorbeelden van oversteeklocaties in Nederland is te vinden op: 

 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zS8IWKcBHugg.kVktt0Yh83ts 

Foto 3: voorrang voor fietssnelweg in Breda 

Foto 4: voorrang voor fietsers op een gebiedsontsluitingsweg in Nijmegen 

In Denemarken lijkt voorrang voor fietsers zich te concentreren op meer prioriteit bij 

verkeerslichten en op het veilig kruisen van zijstraten.  

In Duitsland is er nog een grote onzekerheid over de juiste plaats van de fietser op de 

openbare weg. Toepassing van voorrang voor fietsers op het terrein lijkt dus minder aan 

de orde. Toch is er in de Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) uit 2010 van de 

FGSV een onderdeel opgenomen over fietsers in de voorrang. De aanbeveling is identiek 

aan de Nederlandse aanbeveling. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zS8IWKcBHugg.kVktt0Yh83ts
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Figuur 1: Figuur 68 uit de ERA 

Het fietspad loopt daarbij in kleur (rood) door over de weg en ligt op een verkeersdrempel 

of plateau. De voorrang wordt met borden en markering aangegeven. Men beveelt aan 

om de voorrang met borden en haaientanden te regelen, zodat de fietser werkelijk door 

kan rijden. 

Foto 5: voorrang voor fietsers op de Vennbahn op een lokale weg in Roetgen, Duitsland 
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4.3 Kernbegrippen 

Om een juist gebruik van drie kernbegrippen te hanteren, wordt hieronder de 

omschrijving vanuit de wegcode toegelicht: 

4.3.1 Fietspad 

 Artikel 2.7. het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en 

tweewielige bromfietsen klasse A is voorbehouden door de verkeersborden D7, D91  

of door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 74. 

 Artikel 74. Het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige 

witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer2 , is een 

fietspad. 

 Artikel 12.4bis. De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet 

voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gebruik 

maken van het trottoir of fietspad. 

4.3.2 Fietsoversteekplaats 

 Artikel 76.4. De oversteekplaatsen die de fietsers en bestuurders van tweewielige 

bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken, worden afgebakend door 

twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen. 

 Artikel 43.3. Wanneer er een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van 

tweewielige bromfietsen is, moeten de fietsers en de bestuurders van tweewielige 

bromfietsen die zich op het fietspad bevinden deze gebruiken. Zij mogen zich slechts 

voorzichtig op de oversteekplaats begeven met inachtneming van de naderende 

voertuigen. 

 Artikel 40ter. Een bestuurder mag een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders 

van tweewielige bromfietsen slechts met matige snelheid naderen teneinde de 

weggebruikers die er zich op bevinden, niet in gevaar te brengen en ze niet te 

hinderen wanneer zij het oversteken van de rijbaan met normale snelheid beëindigen. 

Zo nodig moet hij stoppen om ze te laten doorrijden. 

 De ondergeschiktheid aan het verkeer op de openbare weg die wordt overgestoken 

mag verduidelijkt worden door de verkeersborden B1 of B5. 

 

                                                                            
1 Verkeersbord D10 duidt ook de zone aan waar fietsers moeten rijden, maar is dus geen 

fietspad. 

2 Hieruit kan afgeleid worden dat een fietspad aangeduid met onderbroken strepen 

maximum 2 meter breed zijn. 
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4.3.3 Fietsweg 

 Artikel 2.34. "Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en 

ruiters" : een openbare weg waarvan het begin aangeduid is met het verkeersbord 

F99a of F99b en het einde met het verkeersbord F101a of F101b. 

 Een fietsweg is een openbare weg en daar gelden dus de algemene verkeersregels. 

 Het verkeersbord voor het aanduiden van een fietspad geldt tot aan het volgende 

kruispunt. Het kan dus niet gebruikt worden voor een fietspad op een kruising zelf. 

Op een kruising kunnen dan 3 situaties voorkomen: 

- Fietspadmarkering over de rijbaan: de automobilist steekt het fietspad over 

en moet voorrang verlenen 

- Fietsoversteekplaats gemarkeerd op de rijbaan: de fiets steekt de rijbaan 

over en moet voorrang verlenen 

- Geen markering, maar wel kruising met een fietsweg: een standaard 

kruispunt met voorrang aan rechts 

Het verkeersbord voor het aanduiden van een fietspad geldt tot aan het volgende 

kruispunt. Het kan dus niet gebruikt worden voor een fietspad op een kruising zelf. Op een 

kruising kunnen dan 3 situaties voorkomen: 

 Fietspadmarkering over de rijbaan: de automobilist steekt het fietspad over en moet 

voorrang verlenen 

 Fietsoversteekplaats gemarkeerd op de rijbaan: de fiets steekt de rijbaan over en moet 

voorrang verlenen 

 Geen markering, maar wel kruising met een fietsweg: een standaard kruispunt met 

voorrang aan rechts  
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4.4 Vademecum Fietsvoorzieningen 

In het vademecum fietsvoorzieningen wordt een principe naar voren geschoven waar 

voorrang voor fietsers kan gelden, maar niet hoe dat er dan moet uitzien. 
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4.5 Zichtbaarheid en zichtafstanden 

Hieronder worden een aantal relevante zaken met betrekking tot zichtbaarheid en 

zichtafstanden besproken. 

4.5.1 Zichtafstand 

In Vlaanderen is er een dienstorder van AWV betreffende de zichtbaarheid op 

kruispunten (dienstorder MOW/AWV 2009/3). Daarin wordt de zichtafstand vanaf een 

ondergeschikte weg (op het vlak van voorrang) op een kruispunt weergegeven (enkel 

voorrangsgeregelde kruispunten, geen rotondes of verkeerslichten). De zichtbaarheid 

wordt beschouwd vanaf een punt dat gesitueerd is op 2,2 meter vanaf de rand van de 

hoofdweg en op 1,1 meter boven het wegoppervlak. In onderstaande tabel wordt de 

gewenste en de minimale zichtafstand weergegeven bij een fietspad en bij een weg met 

snelheidsregime 50km/u. 

Toegelaten snelheid op voorrangsweg Gewenste en (minimale) zichtafstand 

50 km/u 90 (65) meter 

Fietspad 75 (60) meter 

Tabel 1: oprij-zichtafstand op een voorrangskruispunt volgens dienstorder MOW/AWV 2009/3 

De wenselijke oprij-zichtafstanden zijn gebaseerd op tussenafstanden in de 

verkeersstroom die wenselijk zijn om (personen)wagens veilig een kruispunt te laten 

oprijden, in verschillende omstandigheden, zonder het verkeer op de hoofdweg te 

hinderen. Deze tussenafstanden zijn gebaseerd op terreinonderzoek in een aantal landen. 

Er wordt hier uitgegaan van geen of weinig vrachtverkeer. 

4.5.2 Stopafstand 

De stopafstand is de afstand die een voertuig aflegt tussen het waarnemen van het gevaar 

en het tot stilstand komen.  

Snelheid Stopafstand 

Droog wegdek 

Stopafstand 

Nat wegdek 

20 km/u 8 m 9 m 

30 km/u 13,5 m 15,75 m 

Tabel 2: stopafstanden 
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4.5.3 Stopzicht bij 30 km/u 

In onderstaande figuur is het benodigde stopzicht weergegeven bij een rijsnelheid van 30 

km/h (staat in relatie met de inrichting). De automobilist moet vanaf 20 meter voor het 

kruispunt zicht hebben op aankomend fietsverkeer 30 meter verderop om op een 

comfortabele manier te kunnen afremmen en te stoppen. In deze situatie moet de 

automobilist niet vertragen als er geen fietser aankomt. 

  

Figuur 2: Stopzicht bij 30 km/u in een Nederlandse situatie (daarom blokmarkering in voorrang) 

4.5.4 Zichtafstanden en oversteekveiligheid 

Räsänen, Summala en Pasanen (1998) hebben zichtafstanden en oversteekveiligheid 

onderzocht bij T-kruispunten waar een voorrangsweg een rustigere zijweg 

(erftoegangsweg) kruist. Kruispunten werden ingedeeld op basis van de mate van 

belemmering van het oprijzicht: het zicht van automobilisten die de voorrangsweg 

naderen op het verkeer waaraan voorrang verleend moet worden. Als de zijde van de 

zichtdriehoek korter dan 15m was, werd het oprijzicht als beperkt beoordeeld. Het risico 

van oversteekongevallen met rechtdoor gaande fietsers wordt 5 tot 10 keer hoger 

ingeschat als er sprake is van zichtbeperkingen. 

  

Figuur 3: zichtbeperking aan de rechterzijde van de zijweg 



 

Eindrapport  

Fietsers in de voorrang 18 

 

4.5.5 Verlichting 

Een aangepaste verlichting op de oversteekplaats is aan te raden. De algemene 

straatverlichting is immers meestal onvoldoende om de oversteekplaats te doen opvallen.  
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4.6 Bouwstenen uit de wegcode 

In de wegcode zijn er tot op heden geen specifieke bouwstenen opgenomen om de 

kruising van fietswegen met lokale wegen vorm te geven. Hieronder wordt een overzicht 

gegeven van de aanwezige bouwstenen in de wegcode en de code van de wegbeheerder. 

4.6.1 Kruispunt 

 Kruispunt = de plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen 

deel van de openbare weg. Er van uitgaande dat het fietspad dan het volledige deel van de 

openbare weg is, is er sprake van een kruispunt. Een fietsweg is een openbare weg en er is 

dus automatisch sprake van een kruispunt.   

4.6.2 Voorrangsaanduiding 

 Haaientanden3  + verkeersbord B1: Dit verkeersbord wordt geplaatst in de 

onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de bestuurders voorrang moeten verlenen 

(Code van de wegbeheerder, Art8.1)  

 

 Stopstreep + verkeersbord B5: indien, ingevolge de plaatsgesteldheid, het uitzicht 

zodanig beperkt is dat de bestuurders geen voorrang zouden kunnen verlenen zonder 

te moeten stoppen (Code van de wegbeheerder, Art8.3)  

 

 Onderbord M9: Verkeersbord B1 moet naargelang van het geval aangevuld worden 

met een onderbord van het model M9 of M10 wanneer er bij het oprijden van een 

kruispunt een fietspad is dat in twee richtingen bereden wordt. (Code van de 

wegbeheerder, Art8.1)  

4.6.3 Markering fietsverbinding 

 Fietspadmarkering (strepen): Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden 

moeten aangebracht worden op de kruispunten wanneer het fietspad deel uitmaakt 

van een openbare weg gesignaleerd door de verkeersborden B9 of B15 en een fietspad 

na het kruispunt verder loopt. Zij mogen onder dezelfde voorwaarden worden 

                                                                            
3 
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aangebracht wanneer het fietspad deel uitmaakt van een openbare weg gesignaleerd 

door de verkeersborden B1, B5 of B17. (Code van de wegbeheerder, Art16) 

 

 Blokmarkering van een fietsoversteekplaats: De dwarsmarkering moet 

aangebracht worden wanneer fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen de 

rijbaan moeten oversteken buiten het kruispunt of de rotonde. Zij mag niet 

aangebracht worden op het kruispunt of de rotonde wanneer de fietsers en 

bestuurders van tweewielige bromfietsen dezelfde voorrangsregels moeten naleven 

als de andere bestuurders. De ondergeschiktheid aan het verkeer op de openbare weg 

die wordt overgestoken mag verduidelijkt worden door de verkeersborden B1 of B5. 

(Code van de wegbeheerder, Art18.4) 

 

 Andere markering (bv. bollen): geen statuut 

4.6.4 Materiaal- en kleurgebruik 

 Materiaal- en kleurgebruik hebben geen statuut in de wegcode  

4.6.5 Snelheidsremming 

 Een verhoogde inrichting kan onder de vorm van een verkeersdrempel of een 

verkeersplateau 

 Verkeersdrempel: een verhoging in de vorm van een sinuslijn 

 Verkeersplateau: vlakke verhoging waarvan het lengteprofiel trapezoïdaal is, met 

schuin afgewerkte hellingen, sinusoïdaal of vlak 

 Een verkeersdrempel of verkeersplateau mogen slechts worden aangelegd op 

openbare wegen die voldoen aan alle volgende vereisten samen: 

 

- gelegen binnen de bebouwde kom of buiten een bebouwde kom op plaatsen 

waar gewoonlijk veel voetgangers of fietsers komen en maximale snelheid van 

50km/u geldt. 

- zodanige verkeersvoorwaarden bieden dat een aanzienlijke vermindering van de 

snelheid van de voertuigen van een aard is om de veiligheid, voornamelijk van 

voetgangers en fietsers, te verhogen 

- niet gebruikt worden door een geregelde openbare dienst voor 

gemeenschappelijk vervoer, tenzij voorafgaand overleg gepleegd werd met 

betrokken diensten 

- niet frequent gebruikt worden door voertuigen van hulpdiensten, tenzij 

voorafgaand overleg gepleegd werd met betrokken diensten 

 

 Verkeersdrempels mogen enkel aangelegd worden buiten de kruispunten 

 Verhoogde inrichtingen zijn op hun hellingen voorzien van afwisselend korte en 

lange strepen van witte kleur op donkere achtergrond, evenwijdig met de aslijn van de 

rijbaan en eindigend op een witte dwarsstreep 
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 Verkeersbord F87: Het moet geplaatst worden ter hoogte van elke verhoogde 

inrichting op de openbare weg gelegen buiten de kruispunten. Het verkeersbord F87 

mag niet ter hoogte van verkeersplateaus op kruispunten geplaatst worden.  

 Verkeersbord A14: Op 150 meter voor de verhoogde inrichting. 

 

 Verkeersbord A7: rijbaanversmallingen van ten minste 1,00 m, maar kleiner dan een 

rijstrook 

 

 

 

 

 Verkeersborden B19 en B21: steeds samen te gebruiken. Gebod voorrang te verlenen 

aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.  

4.6.6 Ondersteunende verkeersborden 

 Verkeersbord F50: Dit verkeersbord moet geplaatst worden ter hoogte van een 

oversteekplaats (uit de voorrang) voor fietsers en bestuurders van tweewielige 

bromfietsen.  

 

 Verkeersbord A51: Dit verkeersbord wordt slechts geplaatst wanneer geen ander 

gevaarsbord kan gebruikt worden. Een onderbord duidt de aard van het gevaar aan. 

Als er op de plaats waar fietsers oversteken geen wegmarkeringen zijn, moet het bord 

A51 worden geplaatst.  
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4.7 Leesbaarheid van de bouwstenen 

4.7.1 Markering fietsverbinding 

Schnüll et al. (1992) maakten in hun ongevalstudie onderscheid tussen 

oversteekvoorzieningen met een eenvoudige markering (smalle strepen) en een 

uitgebreidere markering (blokmarkering en rode kleur). De duidelijke markering was iets 

veiliger, maar het verschil was gering.5 

Fietsberaad Nederland heeft uitgebreid stilgestaan bij de vormgeving van fietsoversteken 

in de voorrang ten opzichte van gebiedsontsluitingswegen. Er wordt aangegeven dat het 

belangrijk is om een duidelijk onderscheid te maken tussen een kruising met fietsers in de 

voorrang en een kruising met fietsers uit de voorrang. Ze concluderen dat: 

Daar waar voorrang voor de fietser gewenst is, vanwege een drukke oversteek en/of 

onderdeel van het fietsnetwerk, opvallende markering een bijdrage aan de veil igheid 

biedt. Blokken zijn vanuit het perspectief gezien nu eenmaal opvallender dan 

strepen.  

Fietsberaad Nederland geeft daarbij aan dat alleen maar blokmarkering onvoldoende is. Er 

zijn meerdere elementen noodzakelijk om de voorrangssituatie duidelijk te maken: 

Op veel locaties is in de praktijk gebleken, dat enkel blokken tot gevaarlijke situaties 

kan leiden.4 

Op vele plaatsen in Vlaanderen wordt de blokmarkering weggehaald (bv. door 

wegbeheerder AWV). Als reden hiervoor wordt de onduidelijkheid naar de weggebruiker 

opgegeven. Fietsers zouden de indruk krijgen dat ze voorrang hebben. Een mogelijkheid is 

dat de wetgever hierin dan volgt. Net zoals bij het zebrapad is ook op een bepaald 

moment de omslag naar voorrang gemaakt.  

Een nieuw type markering kan enerzijds leiden tot meer verwarring. Weggebruikers weten 

niet wat ze juist moeten doen. Dat zorgt anderzijds dan weer voor een hoger 

attentieniveau en meer voorzichtigheid. 

In combinatie met de voorrangsmarkering zijn er 12 opties mogelijk op de kruising van een 

fietsroute met een kruisende weg (zie Figuur 4). Opties 4 en 5 geven een juridisch 

sluitende voorrangssituatie voor de fietser (groen cijfers). Opties 1, 3, 7, 9, 10, 12 geven een 

juridisch sluitende voorrangssituatie voor enkel de automobilist of voor beide (voorrang 

aan rechts) (rode cijfers). Bij de overige opties kan er nog wel sprake zijn van een 

voorrangssituatie voor de fietser (zwarte cijfers). 

                                                                            
4 Blog op kennisplatform CROW (2014) Bebakening en markering van fietsoversteken: hoe 

zit het? 
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Figuur 4: mogelijke combinaties van markering op het kruispunt van een fietsroute (rood) met een gewone weg 

(grijs). 

4.7.2 Voorrangsborden 

Er is nauwelijks specifiek onderzoek gevonden naar de veiligheidseffecten van bebording 

voor de veiligheid van oversteekvoorzieningen voor fietsers. Om die reden wordt hier een 

theorie over de waarneming van verkeersborden in het algemeen beschreven. 

Waarschijnlijk kan bebording bestuurders van informatie voorzien, aanvullend op de 

informatie die het wegbeeld als geheel biedt. Zeker wanneer bestuurders een 

tweerichtingenfietspad kruisen is dat niet onbelangrijk.  

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de effectiviteit van bebording op zichzelf 

beperkt is. Charlton (2006) refereert naar experimentele studies waarin de toegevoegde 

waarde van waarschuwingsborden in twijfel wordt getrokken. In verschillende studies 

bleek dat bestuurders zich na het passeren gemiddeld slechts de helft van de borden 

wisten te herinneren (wat niet automatisch betekent dat ze niet zijn waargenomen). In 

andere studies waarbij de bestuurder tijdens het rijden rapporteerde wat hij of zij een 

opvallend bord vond, lag het percentage zelfs onder de 20%. De omvang, het contrast, de 

omgeving (visueel druk of rustig) en retroreflectieve eigenschappen bepalen de  mate 

waarin een bord opvalt. Uiteraard zijn er verschillen tussen borden. Uit experimenten 

uitgevoerd tijdens datzelfde onderzoek bleek bijvoorbeeld dat knipperende borden 

traditionele borden.  
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Fisher (1992) merkt op dat borden het attentieniveau in bepaalde gevallen kunnen 

verhogen zonder dat ze bewust door bestuurders worden waargenomen. Volgens 

Charlton (2007) kan bebording op zichzelf, zonder bijvoorbeeld een goede bebakening, 

deze rol maar beperkt vervullen. Informatie werkt het beste als bestuurders er de betekenis 

uit kunnen afleiden zonder dat er een bewust denkproces aan vooraf gaat. Uit de 

aanwezigheid van een plateau of middeneiland kan een bestuurder automatisch, zonder er 

bewust over na te denken, afleiden dat er een kruispunt volgt. Veel borden hebben pas het 

bedoelde effect als een bestuurder er direct zijn of haar blik op richt en bedenkt wat het 

bord in kwestie betekent. In hoeverre borden het attentieniveau verhogen zoals Fisher 

(1992) veronderstelt, zal vermoedelijk mede afhangen van de opvallendheid van een bord. 

(2006) experiment bleek dat een knipperend bord opvallender was. Het zal 

waarschijnlijk ook een sterker attentieverhogend effect hebben.  

Specifiek in relatie tot het oversteken bij fietsers zijn twee studies gevonden. Brouwer en 

Brouwer (2001) hebben via foto-onderzoek aannemelijk gemaakt dat verkeersdeelnemers, 

zowel automobilisten als fietsers, bij het naderen van een fietsoversteek gelegen naast de 

rotonderijbaan de voorrangsregeling vooral afleiden uit de aanwezige verkeerstekens en 

met name de haaientanden. Dit sluit aan op de theorieën over waarneming van 

verkeersborden zoals met name beschreven door Charlton (2006; 2007). Summala et al. 

(1996) heeft in een experiment (zie paragraaf 2.2.2) met een beperkt aantal waarnemingen 

gevonden dat een stopbord het kijkgedrag bij het passeren van een 

tweerichtingenfietspad kan verbeteren. Bestuurders kijken vaker naar rechts, de richting 

waar fietsers links van de weg vandaan kunnen komen. Dit komt waarschijnlijk omdat 

bestuurders stoppen voor het stopbord en meer tijd hebben om te kijken. 

  

Figuur 5: mogelijke voorrangsborden op het kruispunt van een fietsroute (rood) met een gewone weg (grijs). 

4.7.3 Materiaal- en kleurgebruik 

Räsänen, Summala en Pasanen (1998) hebben onderzocht in hoeverre de 

oversteekveiligheid van fietsers die de zijweg van een verkeersader oversteken verbeterd 

kan worden door het fietspad rood te kleuren en door op de zijweg 6 meter voor het 

fietspad een waarschuwingsdriehoek op het asfalt te schilderen. Na het aanbrengen van 

de waarschuwingsdriehoek op het asfalt steeg het aandeel rechtsafslaande automobilisten 

dat naar rechts keek, de richting waar mogelijk fietsers te verwachten waren. Dit aandeel 

nam nog wat verder toe nadat het fietspad rood geschilderd werd. Het aantal 

automobilisten dat naar rechts keek steeg van 9 naar 40%. Volgens de auteurs stijgt bij 

naderende automobilisten de verwachting dat er een fietser van rechts kan komen. Door 

de maatregelen daalde de gemiddelde snelheid van automobilisten op 5 tot 10m voor het 

fietspad en bij het kruisen van het fietspad met enkele kilometers per uur. De gemiddelde 
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snelheid van fietsers op 5 tot 10m voor het fietspad en bij het kruisen van de zijweg steeg 

met enkele kilometers per uur. 

In de studie van Summala et al. (1996) zijn enkele maatregelen vergeleken om het 

kijkgedrag bij het uit een zijstraat naderen van een tweerichtingenfietspad te verbeteren. 

Er is een voor- en nameting verricht na het doorvoeren enkele maatregelen waaronder het 

rood schilderen van het fietspad. Bij een kruispunt waarbij de fietsoversteek alleen werd 

voorzien van een rode kleur (zonder snelheidsverlagende maatregel) was er geen effect, 

hoewel aangetekend moet worden dat het aantal waarnemingen klein was. 

In de Nederlandse studie naar oversteekongevallen met fietsers lijkt de toepassing van een 

kleur en/of goede markering zelfs averechts te werken. Op kruispunten met een goede 

kleur en markering op de oversteekplaats op de zijweg gebeuren significant meer 

ongevallen. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat de markering voor fietsers bij 

nadering van het kruispunt eerder en beter te zien is dan voor automobilisten die het 

kruispunt naderen. 

Een ander materiaalgebruik in aanloop naar de fietsoversteek kan attentieverhogend 

werken en eventueel snelheidsremming ondersteunen.  

 

Foto 6: kasseien rondom een fietsoversteekplaats in Mortsel 

4.7.4 Snelheidsremming  

Uit de studie van Summala et al. (1996) is gebleken dat een snelheidsremmende maatregel 

zoals de verhoogde uitvoering van een fietsoversteek positieve effecten heeft op het 

kijkgedrag van automobilisten . Uit een onderzoek van Schnüll et al. (1992) bleek het 

aantal ongevallen per kruispunttak ruim de helft lager bij oversteekvoorzieningen 

aangelegd op een plateau. 

Volgens de Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW, 2006) kan de oversteekbaarheid van 

drukke gebiedsontsluitingswegen worden verbeterd als een middengeleider (>2,5m 

breed) beschikbaar is. Zonder middengeleider wordt de oversteekbaarheid slecht bij 800 

mvt/h. In principe wordt geen middengeleider toegepast op de kruisende erftoegangsweg. 
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Voor de oversteekbaarheid is dit niet nodig en een nadeel is dat een ruimere 

aansluitingsboog (zie paragraaf 2.7.5) moet worden toegepast om de berijdbaarheid voor 

het vrachtverkeer in stand te houden (Van Boggelen, 2005). Er zijn geen studies gevonden 

die ingaan op de veiligheidseffecten van middeneilanden voor fietsers. Voor de 

oversteekveiligheid van voetgangers is in eerder onderzoek een positief effect gevonden. 

Bij een hogere intensiteit van het gemotoriseerde verkeer en drie of meer rijstroken is een 

middengeleider met een opstelruimte voor uitsluitend fietsers aan te bevelen, zowel vanuit 

de optiek van veiligheid als oversteekbaarheid. Daarnaast is het aan te bevelen om op 

rustigere wegen met twee rijstroken terughoudend te zijn met de aanleg van 

middengeleiders5. 

Onveiligheid is het belangrijkste argument tegen fietsers in de voorrang. Een veilige 

vormgeving van de kruising is dus van groot belang. Absolute snelheidsremming is daarbij 

een noodzaak.  

Een middeneiland wordt toegepast bij grotere verkeersdrukte en op plekken met 

rijstrookmarkering. Dat heeft ook een vertragend effect. 

 

Foto 7: toepassing van een middeneiland bij een fietsoversteekplaats in Ranst 

4.7.5 Verlichting 

Accentverlichting is gewenst om ook bij donker weer de zichtbaarheid en het conflictpunt 

te verduidelijken. 

 

                                                                            
5 Rijkswaterstaat (2010) Oversteekongevallen met fietsers  het effect van 

infrastructuurkenmerken op voorrangskruispunten; 160p. 
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4.7.6 Ondersteunende elementen 

Een aankondiging van de kruising is belangrijk. Te veel verkeersborden zorgen echter voor 

afleiding van het eigenlijke conflict. Een totaal andere ondersteuning dan de reguliere 

verkeersborden of -markering kan wel verduidelijkend werken. Het fietsstandbeeld in 

Breda is daar een goed voorbeeld van (zie Foto 3). Het kan bij de automobilist 

attentieverhogend werken voor de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Ook hiermee mag 

echter niet overdreven worden, zodat niet voor afleiding van het conflict gezorgd wordt. 
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5  KADER: WAAROM, WAAR EN HOE? 
 

5.1 Waarom? 

van de literatuur, van de input op de stuurgroep en de werkgroepen en van expertise, 

wordt hieronder een uitgebreide opsomming gegeven van mogelijke 

argumenten/meningen waarom fietsers wel of niet voorrang kunnen krijgen aan 

kruisingen met lokale wegen (de argumenten zijn dus niet zomaar aan te nemen als 

waarheid, maar moeten samen gelezen worden om elkaars tegenargumenten te kunnen 

plaatsen). Het overzicht wordt gegeven vanuit verschillende invalshoeken.  

5.1.1 Beleidsmatig 

DAAROM NIET DAAROM WEL 

Er bestaat nog geen algemeen aanvaarde 
en duidelijke vormgeving voor het 
principe. 

Momenteel is er een wirwar aan vormgevingen, een eenduidig 
principe en vormgeving kan duidelijkheid scheppen. 

 Concretisering van het STOP-principe zoals verankerd in het 
Vlaamse verkeersbeleid. 

 Lage investeringskosten in vergelijking met andere maatregelen 
(bv. ongelijkvloerse kruising). 

 Hiërarchie van de fietswegen in rekening brengen net zoals de 
hiërarchie van het wegennet: fietssnelweg <> lokale weg. 

 Vergelijking met autosnelwegen die absolute voorrang krijgen. 

 Vergelijking met tram- en busbanen die voorrang krijgen. 

 Grote investeringen in fietsinfrastructuur met focus op aanleg 
van fietswegen in eigen bedding, maar onvoldoende aandacht 
voor conflictpunten met lokale wegen. Daardoor daalt de 
effectiviteit van die investeringen. 

 Niet meer veel te winnen bij doorstromingsmaatregelen voor de 
auto, maar wel in doorstromingsmaatregelen voor de fiets. Dat 
op zich resulteert in meer doorstroming voor de auto. 
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 Bijna alle beleidsplannen kiezen voor meer fiets, vertaling in 
concrete keuzes en maatregelen is nodig. 

 Fiets is meer dan de alternatieve vervoersmodus, het is een 
volwaardige verplaatsingswijze die een volwaardig comfort zoals 
de anderen verdient. 

 Indien er een modal shift van de auto naar de fiets geambieerd 
wordt, moeten maatregelen genomen worden die het 
fietscomfort en  -gemak effectief bevorderen. Een 
fietsverplaatsing moet dan even aantrekkelijk kunnen worden als 
een autoverplaatsing. 

 Tegengaan van oversteekinrichtingen waar nu fietsfiles ontstaan. 

 Doorstroming fietsverkeer. 

Tabel 3 vanuit beleidsmatige invalshoek 

5.1.2 Verkeers(on)veiligheid 

DAAROM NIET DAAROM WEL 

Voorzichtigheidsbeginsel: het is veiliger dat de 
fietser stopt zodat hij niet in gevaar komt. 

Voorzichtigheidsbeginsel: het is veiliger dat de auto 
stop zodat hij geen gevaar veroorzaakt. 

Bij een ongeval win je niets met het juridisch gelijk 
hebben. 

Bij een ongeval win je nog minder met juridisch 
ongelijk te hebben. 

Als een fietser zijn voorrang niet krijgt maar hem 
toch neemt, resulteert dit in sterke onveiligheid. 

Als een auto zijn voorrang niet krijgt maar hem toch 
neemt, resulteert dit in sterke onveiligheid. 

Als je op fietssnelweg overal voorrang hebt en dan 
in de gewone straten de standaard verkeersregels 
moet volgen, dan schept dat onduidelijkheid. 

Als je op fietssnelweg nergens voorrang hebt en dan 
in de gewone straten de standaard verkeersregels 
moet volgen, dan schept dat onduidelijkheid. 

Fietsers zijn vaak jonger en hebben niet per se een 
rijbewijs, automobilisten zijn 18 jaar en ouder en 
hebben een rijbewijs. Deze laatsten moeten dus de 
verkeersregels kennen en zullen daarom beter 
omkunnen met wisselende verkeerssituaties. Zij 
kunnen dus best voorrang krijgen. 

Fietsers zijn vaak jonger en hebben niet per se een 
rijbewijs, automobilisten zijn 18 jaar en ouder en 
hebben een rijbewijs. Deze laatsten moeten dus de 
verkeersregels kennen en zullen daarom beter 
omkunnen met wisselende verkeerssituaties. Zij 
kunnen dus best de verantwoordelijkheid krijgen en 
dus voorrang verlenen. 

De burgemeester is aansprakelijk bij onveilige 
situaties. 

Zulke aansprakelijkheid geldt voor alle plaatsen. Het 
is kwestie van een duidelijk leesbare inrichting. 
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De fietser krijgt een vals gevoel van veiligheid. Onduidelijkheid leidt tot onveiligheid, ongeacht de 
voorrangssituatie: Enerzijds is er onduidelijkheid 
door het willekeurig toepassen van in en uit de 
voorrang. Anderzijds is er onduidelijkheid door de 
wirwar aan inrichtingen. 

De snelheid van het autoverkeer zorgt voor een te 
grote onveiligheid voor de fietser. 

Op vele oversteeklocaties staan de automobilisten 
hun voorrang af aan de fietsers. Als in 95% van de 
gevallen de automobilist zijn voorrang afstaat, is het 
voor de eenduidigheid veiliger om ook de overige 5% 
te laten stoppen. 

Als we fietsers voorrang geven, kijken ze niet meer 
uit bij het oversteken. 

Op veel oversteeklocaties staan de automobilisten 
hun voorrang af aan de fietsers. Fietsers gaan dan 
denken dat ze voorrang hebben. Het is veiliger om 
hen die ook effectief te geven. 

Een situatie met fietsers uit de voorrang waar 
momenteel geen ongevallen gebeurden, wijzigen 
naar een onveilige situatie met fietsers in de 
voorrang. 

Safety by numbers: meer comfort betekent meer 
fietsers betekent groter verwachtingspatroon voor 
automobilist betekent meer veiligheid. 

We creëren best eenduidigheid en overal dezelfde 
situatie. We zullen echter niet overal voorrang 
kunnen geven aan de fietsers, dus doen we het best 
nergens. 

Het principe van voorrang voor fietsers bestaat al op 
een aantal plekken en ook algemeen op 
voorrangswegen. Het kan dan best doorgezet 
worden. 

De burgemeester is verantwoordelijk voor de 
veiligheid en kan dat in deze situatie moeilijk 
garanderen. 

De burgemeester heeft die verantwoordelijkheid 
overal. Het is kwestie van een duidelijk leesbare 
vormgeving. Conflictvrij is de enige garantie op 
veiligheid en dat wordt enkel bereikt met 
ongelijkvloerse kruisingen. 

Fietser is zwakke weggebruiker. Als de andere een 
fout maakt, dan is hij het slachtoffer. 

 

Tabel 4  
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5.1.3 Fietsgebruik 

DAAROM NIET DAAROM WEL 

Afremmen en optrekken is goed voor de conditie van 
de fietser. 

Verhogen van het functionele fietsgebruik, dus 
een zo snel mogelijke verplaatsing van herkomst 
naar bestemming. 

Er zijn te weinig fietsers. Bij de keuze van het vervoersmiddel is snelheid 
vaak doorslaggevend. Een snelle fietsverplaatsing 
aanbieden met zo weinig mogelijk oponthoud is 
dus belangrijk. 

 Een fietser wekt zijn verplaatsingsenergie zelf op. 
Elke stop aan een kruispunt zorgt voor verlies van 
de reeds opgebouwde energie. 

 Niet enkel voorrang krijgen en afhankelijk zijn van 
de hoffelijkheid van de automobilist, maar 
effectief op een duidelijke manier voorrang 
kunnen afdwingen. 

Tabel 5  

5.1.4 Gewoonte / mentaliteit 

DAAROM NIET DAAROM WEL 

Het is geen gewoonte in België. Er is eerst een 
mentaliteitswijziging nodig. 

Dan moeten we er een gewoonte van maken. Zonder 
algemene introductie, geen mentaliteitswijziging. 
Net zoals bij de zebrapaden is er ook een moment 
geweest waarbij de voorrangssituatie wijzigde. 
Ondertussen is het een gewoonte dat 
automobilisten stoppen aan het zebrapad. 

Weinig kruisend autoverkeer waardoor er sowieso 
geen oponthoud is voor de fietser. 

Weinig kruisend autoverkeer dat opgehouden kan 
worden. 

Er is geen draagvlak voor. Er is draagvlak voor. 

De hoffelijkheid van de automobilist is al enorm 
toegenomen dus is het niet meer nodig om de 
voorrangssituatie te wijzigen. 

De hoffelijkheid van de automobilist is al enorm 
toegenomen dus is het eenvoudig om de 
voorrangssituatie te wijzigen. 

Tabel 6: P  
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5.1.5 Locatiegebonden 

DAAROM NIET DAAROM WEL 

Doorstroming autoverkeer of openbaar vervoer. Doorstroming fietsverkeer. 

Conflict met overwegen. Vormgeving aanpassen. 

Onvoldoende zichtbaarheid. Er bestaan vele plaatsen waar nu eenmaal weinig 
zichtbaarheid is, maar er toch een bepaalde 
voorrangssituatie geldt. 

Niet aan busbanen. Hiërarchie van het STOP-principe. 

Niet aan trambanen.  

Tabel 7  

5.1.6 Conclusie 

Het belangrijkste tegenargument voor het geven van voorrang aan fietsers op 

gelijkgrondse kruisingen met lokale wegen, betreft het aanvoelen van onveiligheid. Dat 

moet weggenomen worden door de voorrangssituatie toe te passen op geschikte locaties 

(Waar? zie hoofdstuk 5.2) en die locaties vervolgens zo in te richten dat ze verkeersveilig 

zijn (Hoe? zie hoofdstuk 5.3). 
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5.2 Waar? 

Waar zullen we fietsers voorrang geven? Fietsers voorrang geven op fietswegen die 

gelijkgronds kruisen met een lokale weg kan niet zomaar overal. Er is een bepaalde 

vormgeving noodzakelijk (zie volgend hoofdstuk) en overkoepelend moet er nagegaan 

worden of de plek geschikt is voor het concept. Er zal echter nooit een zuivere afweging 

gemaakt kunnen worden die tot een eenduidig resultaat leidt. Dat is immers nooit het 

geval in het verkeer. Elke situatie is specifiek. Het is wel de bedoeling om met het 

onderstaande een ondersteuning te bieden in het beslissingsproces voor een 

weloverwogen keuze om fietsers al dan niet voorrang te geven. 

Bij het beslissingsproces zijn er een aantal elementen die in rekening worden gebracht: 

 Wegencategorisering van de kruisende weg 

 Aanwezigheid van een tram 

 Breedte van de kruisende weg (aantal rijstroken) 

 Intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer 

 Continuïteit van de fietsstroom 

 Belang van de kruisende voetgangers- en of fietsersstroom 

 Snelheid van het gemotoriseerde verkeer 

 De zichtbaarheid en de zichtafstanden 

 Verstedelijkingsgraad 

Elk van deze onderdelen dient in rekening te worden gebracht.  

De eerste drie zijn harde voorwaarden (zie hoofdstuk 5.2.1) die meteen uitsluitend zijn 

voor het al dan niet toepassen van fietsers in de voorrang. De volgende zes zijn zachtere 

randvoorwaarden (zie hoofdstuk 5.2.2) waarvoor nog maatregelen genomen kunnen 

worden om fietsers in de voorrang mogelijk te maken. In het andere geval is niet voldaan 

aan alle zachtere randvoorwaarden. Er kan dan geëvalueerd worden aan welke aspecten, 

in welke mate en aan hoeveel aspecten niet tegemoet gekomen kan worden. Uit deze 

evaluatie volgt dan het al dan niet toepassen van de voorrangssituatie. 

 

Figuur 6: boomstructuur voor toepassingsgebied van het principe van voorrang voor fietsers 

Enkel op een lokale weg zonder tram en met maximum twee rijstroken wordt het principe 

van fietsers in de voorrang mogelijk geacht. Op die plaatsen worden vijf aspecten 

nagegaan. Indien aan al deze aspecten voldaan wordt, kunnen fietsers in de voorrang. 
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Indien aan één of meerdere aspecten niet voldaan is, moet bekeken worden in hoeverre er 

maatregelen genomen kunnen worden die hieraan tegemoet komen: 

 De verkeersintensiteiten doen dalen door het weren van sluipverkeer. 

 De fietsstroom versterken door het fietsen verder te stimuleren. Het voorrang geven 

aan de fietser is daar een mogelijk onderdeel van. Met eenzelfde insteek werd reeds 

bij het principe van de fietsstraat opgenomen dat ze mede een middel kan zijn om 

haar eigen randvoorwaarde (veel fietsers) te bereiken. 

 Snelheidsremmers aanbrengen om de snelheid terug te dringen. De inrichting van de 

voorrangssituatie zal daartoe alvast sterk bijdragen (zie hoofdstuk 5.3.1.5). 

 Maatregelen om de zichtbaarheid te verbeteren. 

 Signalisatie aanbrengen om de aanwezigheid van fietsers te benadrukken. Ook 

hieraan zal de inrichting een belangrijke bijdrage leveren. 

Na het toepassen van bovenstaande verzachtende maatregelen kan wel een goede 

invulling van de verkeerssituatie bekomen worden waarbij fietsers in de voorrang gelegen 

zijn. (zie ook hoofdstuk 5.3). Indien toch niet aan alle aspecten voldaan wordt, wordt het 

concept fietsers in de voorrang pas toegepast als er zo weinig mogelijk aspecten zo min 

mogelijk afwijken van de gevraagde norm. 

5.2.1 Harde randvoorwaarden 

Wegencategorisering 

In deze studie is het uitgangspunt dat de fietsroutes voorrang krijgen op lokale wegen. 

 

Tram 

Spoorvoertuigen zijn niet gebonden aan de wegcode. Ze hebben een veel langere 

remafstand. In verband met de veiligheid hebben deze voertuigen daarom altijd voorrang. 

Bij de aanwezigheid van een tram (in aparte bedding of gemengd met het andere verkeer) 

wordt de voorrang voor fietsers niet toegepast. 

 

Rijstroken 

De breedte van de kruisende wegen kan de voorrangssituatie ondersteunen. Voorrang 

voor fietsers kan enkel indien de kruisende weg maximaal 1 rijstrook per rijrichting heeft. 

Ook busstroken, busbanen, overrijdbare beddingen worden in dit geval bijgeteld bij het 

aantal rijstroken. Van zodra er meer dan 1 rijstrook per rijrichting is, wordt de 

oversteekbeweging te onveilig geacht. Dat heeft vooral te maken met het mogelijk 

doorrijden van een voertuig op de ene rijstrook terwijl het voertuig op de andere rijstrook 
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gestopt is. In dit geval is de kruisende weg waarschijnlijk ook van een hoger belang dan de 

fietsweg.  

 

Hoe breder de fietsweg en hoe smaller de rijbaan, hoe interessanter de visuele 

ondersteuning van de voorrangssituatie. Dit aspect wordt natuurlijk ook mee vorm 

gegeven bij de inrichting. 

Overweg of beweegbare brug 

Vaak lopen fietsassen parallel aan spoor- of waterwegen. Bij kruisingen komen dan 

bruggen, tunnels of overwegen voor. Bij beweegbare bruggen of bij overwegen zal het 

kruisend autoverkeer op bepaalde momenten niet meer door kunnen. Dat op zich is goed 

combineerbaar met een voorrangsituatie voor de fietsers. Voordat de overweg dichtgaat 

of de brug opengaat, moet de ruimte echter volledig ontruimd zijn. Als verkeer niet kan 

doorrijden omdat zij voorrang moeten geven aan fietsers, ontstaat er een probleem bij het 

sluiten van de slagbomen. Om dat knelpunt (grotendeels) te verhelpen wordt de inrichting 

zo aangepast dat er opstelruimte is tussen de overweg en de fietsoversteek. Het al dan niet 

toepassen van de voorrang voor fietsers hangt hier dus af van de inrichtingsmogelijkheden. 

 

5.2.2 Zachtere randvoorwaarden 

Intensiteiten gemotoriseerd verkeer 

De intensiteiten van het verkeer op de kruising kunnen best in rekening gebracht worden. 

 

Op basis van literatuuronderzoek en observaties op kruispunten, wordt in Nederland 

aangenomen dat de intensiteit van het autoverkeer ge

per etmaal mag bedragen. Dat heeft voornamelijk te maken met mogelijke filevorming op 

de kruisende weg. 

 

Bij filevorming als gevolg van een ander knelpunt, is het belangrijk dat aan de automobilist 

duidelijk wordt gemaakt waar de oversteek zich bevindt zodat hierop geen voertuigen 

gaan stilstaan. 
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Continuiteit fietsverkeer 

De veiligheid bij fietsers in de voorrang wordt onder meer bepaald door de aantallen 

udie van Gårder, Leden en 

Pulkkinen (1998) concludeerde dat kruisingen met meer oversteekbewegingen een lager 

risico op ongevallen hebben. Een toename van het aantal oversteekbewegingen met 50% 

zou leiden tot een risicoreductie van ongeveer een kwart.5 

Naast de voorkeur voor veel fietsers, is de continuïteit van de fietsstroom een 

aandachtspunt. Als er aan de kruising enkel fietsers passeren op een bepaald tijdstip en 

anders nooit, dan is voorrang voor fietsers geen goed idee. De rest van de tijd hoeven 

aut

voor de enkele fietser overdag opeens gevaarlijk wordt. 

  

Bij wachtrijvorming op de fietsweg tengevolge de voorrangssituatie kan best voorrang 

gegeven worden aan de fietsers (vgl met file op kruisende weg). 

Snelheid gemotoriseerd verkeer 

De snelheid van het gemotoriseerd verkeer is een sterk bepalende factor in verband met de 

veiligheid op de kruising. De maximum aanvaardbare snelheid is 50 km/u. Indien gewenst 

kan de snelheid lokaal teruggebracht worden.  

 

De inrichting moet de snelheidsreductie verder ondersteunen naar 30 km/u op de kruising 

zelf. 

Best wordt de effectief gereden snelheid mede in rekening gebracht. Hiervoor wordt vaak 

de V85 als norm gebruikt. Indien deze niet overeenstemt met het gewenste 

snelheidsregime zijn bijkomende snelheidsremmende maatregelen een vereiste. 

Zichtbaarheid en zichtafstanden 

Het aspect zichtbaarheid leidde tot de meeste discussies. De proeflocaties tonen echter 

kan het volgende aangenomen worden: 

 Indien de automobilist de fietsers niet kan zien aankomen vanaf zijn positie achter de 

stopstreep (2,2 meter voor de stropstreep), kan hij heel moeilijk voorrang verlenen. Er 

kunnen dan maatregelen genomen worden om de zichtbaarheid te verbeteren of het 

principe van voorrang voor de fietsers wordt best niet toegepast. 

 Indien het zicht van de automobilist zodanig beperkt is dat hij geen voorrang zou 

kunnen verlenen zonder te moeten stoppen, moet er overeenkomstig de wegcode 

gekozen worden voor een stopbord en -streep. 

 Indien de zichtbaarheid nog beter is, kan gekozen worden voor haaientanden. 
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Bij de inrichting van de kruising kan de rijbaan versmald worden om de zichtbaarheid te 

verhogen. Er zijn ook maatregelen mogelijk om de zichtbaarheid te verbeteren (bv. 

snoeien, gebruik van lage obstakels, verkeersspiegels). 

Belang kruisende voetgangers- en/of fietsersstroom 

Conform het STOP-principe kan in bepaalde gevallen de dwarse voetgangersstroom veel 

belangrijker zijn dan de fietsstroom. In bepaalde gevallen kan het ook zijn dat er meer 

fietsers rijden langs de kruisende weg dan op de fietsroute zelf. In bijvoorbeeld 

schoolomgevingen kan de aanwezigheid van veel schoolgaande kinderen die naar de 

school wandelen en daarbij de fietsroute kruisen, een aandachtspunt zijn. Deze aspecten 

moeten meegenomen worden in de afweging of voorrang voor de fietsroute al dan niet 

gewenst is. 

 

Stedelijk of landelijk gebied 

De stedelijkheidsgraad blijkt geen bepalend criterium. Er zijn wel een aantal 

kanttekeningen te maken bij dit aspect: 

 Hoe hoger de stedelijkheidsgraad, hoe meer fietsers er verwacht zullen worden en 

fietsers 

 Hoe hoger de stedelijkheidsgraad, hoe meer de automobilist een fietser zal 

verwachten 

 Hoe hoger de stedelijkheidsgraad, hoe lager de snelheid 

 In een meer landelijke omgeving zal de zichtbaarheid vaak beter zijn 
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5.3 Hoe? 

Hoe kan voorrang voor fietsers best ingericht worden? De grootste terughoudendheid om 

fietsers voorrang te geven komt van het veiligheidsargument. Een Nederlands onderzoek 

naar oversteekongevallen met fietsers gaf aan dat kruisingen met solitaire 

fietsverbindingen een beetje onveiliger zijn dan andere kruispunten: 

 Het solitaire fietspad scoorde (op locatieniveau!) iets slechter dan andere typen 

kruispunten, maar dat lijkt vooral samen te hangen met de wijze waarop de 

 

Op netwerkniveau moet dat echter genuanceerd worden omdat er via de solitaire 

fietsroute veel minder kruisingen zijn met kleine zijstraten: 

 Op netwerkniveau kan hier anders naar gekeken worden. De keuze voor een 

kruispunt van een solitair fietspad met een gebiedsontsluitingsweg kan 

nodig zijn voor het creëren van een verbinding met een solitair fietspad 

(eventueel zelfs in combinatie met een fietsstraat) dwars door een 

verblijfsgebied. Daarmee kan worden voorkomen dat veel fietsers langs een 

verkeersader moeten rijden waar ze een groot aantal zijwegen van de 

verkeersader moeten oversteken. 

De vormgeving/inrichting van de kruising is dus van het grootste belang.  

Gårder, Leden en Pulkkinen (1998) voerden een voor-na-studie uit om de effecten te 

evalueren van een verhoogde aanleg van fietsoversteken met 4 tot 12 cm. Daarbij kreeg de 

verhoogde fietsoversteek tevens een rode kleur ter verhoging van het attentieniveau van 

naderende automobilisten. De veranderde vormgeving leidde tot een risicodaling van 10% 

tot 50%.5 

Het is dus van groot belang om de kruising zo vorm te geven, dat fietsers in veilige 

omstandigheden voorrang kunnen krijgen.  
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5.3.1 Afweging van de bouwstenen 

De input uit de wegcode en de aspecten rond leesbaarheid worden gebruikt om hieronder 

de mogelijke bouwstenen voor fietsers in de voorrang te overlopen. 

Markering 

Bouwsteen Markering + - 

Blokmarkering Goed zichtbaar 

Opvallend 

Situering eigenlijke oversteek 

Connotatie van fietsvoorrang 

Gebruikt in Nederland 

Geleiding voor de fietser 

Juridisch niet correct 

Fietspadmarkering Juridisch correct 

Situering eigenlijke oversteek 

Connotatie van fietsvoorrang 

Geleiding voor de fietser 

Minder goed zichtbaar 

Valt minder goed op 

Breedtebeperking tot 2 meter 

Nieuwe markering (bv. bollen) Goed zichtbaar 

Opvallend 

Situering eigenlijke oversteek 

Attentieverhogend 

Geleiding voor de fietser 

Geen juridische ondersteuning 

Verwarring en onduidelijkheid 

Gebruiker weet niet wat doen 

Geen markering Juridisch correct in geval van 
fietsweg en voorrangsmarkering 

Geen ondersteuning voor 
zichtbaarheid 

Valt niet op 

Geen situering eigenlijke 
oversteek 

Geen geleiding voor de fietser 

Fietssymbool Goed zichtbaar 

Opvallend 

Beklemtonen fietsaanwezigheid 

Geen juridische ondersteuning 

Geen geleiding voor de fietser 

 

Pijlmarkering Goed zichtbaar 

Situering eigenlijke oversteek 

Nadruk fietsers in 2 richtingen 

Wordt reeds gebruikt 

Beperkte geleiding fietser 

Asmarkering Situering eigenlijke oversteek 

Nadruk fietsers in 2 richtingen 

Geleiding voor de fietser 

Beperktere zichtbaarheid 

Mogelijke interferentie met 
andere markering 
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Minimale breedte fietsweg 

Tabel 8: Afweging mogelijke bouwstenen wegmarkering 

 

Voorrang 

Bouwsteen Voorrang + - 

Voorrangsbord B1 met 
haaientanden 

Geen verplichting om altijd tot 
volledige stilstand te komen 
(zichtbaarheid in principe ok). 

 

Stopbord B5 met stopstreep  Verplicht tot stilstand te komen, 
ook als er geen fietsers zijn. 

Tabel 9: Afweging mogelijke bouwstenen voorrang 

 

Materiaalgebruik 

Bouwsteen Materiaalgebruik + - 

Materiaalgebruik fietsroute 
doortrekken 

Duidelijk onderscheid voor 
automobilist 

Situering eigenlijke oversteek 

Connotatie van voorrang voor de 
weg waarvan wegdek doorloopt 

Gebruikt in Nederland 

 

Materiaalgebruik kruisende weg 
doortrekken 

 Geen onderscheid voor 
automobilist 

Geen situering eigenlijke 
oversteek 

Connotatie van voorrang voor de 
weg waarvan wegdek doorloopt 

 

Afwijkend materiaalgebruik op de 
kruising 

Duidelijk onderscheid voor 
automobilist 

Situering eigenlijke oversteek 

Attentieverhogend ook voor 
fietser 

Geen connotatie van voorrang 

Afwijkend materiaalgebruik in 
aanloop naar de kruising (bv. 
kasseien) 

Aankondiging van verandering 

Ondersteunend voor bijvoorbeeld 
snelheidsremming 

Overkill van opeenvolgende 
verschillen 

Tabel 109: Afweging mogelijke bouwstenen materiaalgebruik 

  



 

Eindrapport  

Fietsers in de voorrang 41 

 

Kleurgebruik 

Bouwsteen Kleurgebruik + - 

Kleurgebruik fietsroute 
doortrekken 

Duidelijk onderscheid voor 
automobilist 

Situering eigenlijke oversteek 

Connotatie van voorrang voor de 
weg waarvan kleur doorloopt 

Gebruikt in Nederland 

 

Kleurgebruik kruisende weg 
doortrekken 

 Geen onderscheid voor 
automobilist 

Geen situering eigenlijke 
oversteek 

Connotatie van voorrang voor de 
weg waarvan kleur doorloopt 

 

Rode kleur Duidelijk onderscheid voor 
automobilist 

Situering eigenlijke oversteek 

Rode kleur geïntroduceerd voor 
attentieverhogende werking 

Gebruikt in Nederland 

 

Andere kleur Duidelijk onderscheid voor 
automobilist 

Situering eigenlijke oversteek 

Overkill van kleurschakeringen 

Effect dooft uit op lange termijn 

Tabel 11: Afweging mogelijke bouwstenen kleurgebruik 
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Snelheidsremming 

Bouwsteen Snelheidsremming + - 

Verkeersplateau (met voldoende 
effectieve hellingsgraden) 

Effectieve snelheidsremmer 

Situering eigenlijke oversteek (als 
kort plateau) 

Vertragend effect zorgt voor 
betere voorrangverlening 

Gebruikt in Nederland 

Onduidelijkheid over 
oversteeklocatie indien te 
langgerekt 

Verkeersdrempel (met voldoende 
effectieve hellingsgraden) 

Meest effectieve snelheidsremmer 

Situering eigenlijke oversteek 

Juridisch niet correct op 
kruispunten 

Niet te combineren met bus- of 
vrachtverkeer 

Rijbaanversmalling met 
beurtelings verkeer 
(verkeersborden B19 en B21) 

Vertragend effect 

Situering eigenlijke oversteek 

Betere zichtbaarheid op fietser 

Enkel snelheidsremmend indien 
tegenliggend verkeer 

Enkel snelheidsremmend voor 1 
rijrichting 

 

Afleiding van het eigenlijke 
conflict met de fietser 

Rijbaanversmalling zonder 
beurtelings verkeer (verkeersbord 
A7) 

Vertragend effect 

Attentieverhogend 

Situering eigenlijke oversteek 

Betere zichtbaarheid op fietser 

 

Afleiding van het eigenlijke 
conflict met de fietser 

Middeneiland Attentieverhogend 

Situering eigenlijke oversteek 

Betere zichtbaarheid op fietser 

Eenvoudigere oversteekbeweging 
voor fietser 

Bredere rijbaan 

Dwarsstrepen Attentieverhogend 

Vertragend effect 

Vooral toegepast op wegen met 
hogere categorie en snelheid 

Tabel 12: Afweging mogelijke bouwstenen snelheidsremming 
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Verlichting 

Bouwsteen Verlichting + - 

Geen extra verlichting  Geen onderscheid voor 
automobilist en fietser 

Geen situering eigenlijke 
oversteek 

 

Accentverlichting Attentieverhogend voor 
automobilist en fietser 

Betere zichtbaarheid 

Situering eigenlijke oversteek 

Gebruikt in Nederland 

 

 

Tabel 13: Afweging mogelijke bouwstenen verlichting 

 

Ondersteunende elementen 

Bouwsteen Ondersteuning + - 

Onderbord M9  

 

Duidelijkheid voor automobilist 

Aandacht voor beide rijrichtingen 

Attentieverhogend 

Te veel borden worden 
verwarrend 

F50 fietsoversteekplaats Duidelijkheid voor automobilist 

Attentieverhogend 

Groter verkeersbord zichtbaar 
vanop afstand 

Gelijkenis met oversteekplaats 
voetgangers (zebrapad) 

Juridisch niet toegestaan op 
kruispunt 

Juridisch enkel mogelijk bij 
fietsoversteekplaats 
fietsoversteekplaats (en dus per 
definitie uit de voorrang) 

Te veel borden worden 
verwarrend 

A51 gevaarsbord met aanduiding Attentieverhogend Onduidelijk bord dat het 
eigenlijke gevaar niet duidt  

Te veel borden worden 
verwarrend 

Fietsstandbeeld Attentieverhogend 

Duiden aanwezigheid fietsers 

Mogelijke afleiding 

Roze olifant  Afleiding van het eigenlijke 
conflict 

Tabel 14: Afweging mogelijke bouwstenen ondersteunende elementen 
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5.3.2 Vormgeving voor de proefprojecten 

Uit bovenstaande afweging van de leesbaarheid kan geen eensluidende vormgeving naar 

voren geschoven worden. Per onderdeel zijn er vele varianten mogelijk en die kunnen op 

zich dan nog eens allemaal gecombineerd worden. Door deze mix van mogelijkheden 

ontstaat er heel wat onduidelijkheid. Er is momenteel dan ook geen eenduidige signalisatie 

die een kruising met fietsers in de voorrang aankondigt.  

Binnen de stuurgroep worden er, op basis van de gemaakte afwegingen, twee 

inrichtingsalternatieven naar voren geschoven. Ze bestaan uit volgende elementen: 

     

Figuur 7: voorgestelde vormgeving voor fietsers in voorrang (bijgestuurd in Figuur 59) 

 Een verkeersplateau aangekondigd met verkeersbord A14 voor een effectieve 

snelheidsremming 

 De fietspadmarkering als juridisch correcte markering om fietsers voorrang te geven 

 Een visuele versterking van de voorrangssituatie met haaientanden en verkeersbord 

B1 

 Het doortrekken van het materiaalgebruik van de fietsroute over de rijbaan 

 Aanbrengen van een rode kleur op de fietsroute die vanop voldoende afstand voor de 

kruising aanvangt 

 Een asmarkering die vanop voldoende afstand voor de kruising aanvangt en waarvan 

de strepen steeds dichter op elkaar komen te staan bij het naderen van de kruising 

 Een asmarkering over het kruispunt (bv. bij bredere fietswegen) OF pijlmarkering op 

het kruispunt (bv. bij smallere fietspaden) 



 

Eindrapport  

Fietsers in de voorrang 45 

 

Hierboven wordt de standaard vormgeving besproken die de voorkeur draagt van de 

stuurgroep in functie van de proefprojecten. Bij dat concept zijn een aantal mogelijke 

aanvullingen (niet exhaustief): 

 Middeneiland bij hoge kruisende verkeersintensiteiten 

 Vertragend materiaalgebruik op de rijweg voorafgaand aan de kruising (bv. kasseien) 

 Versmalling van de rijbaan ter hoogte van de kruising  

 Verkeersbord B15a op de fietsroute om aan te geven dat de fietser een kruispunt 

nadert 
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6 Cases en proefopstellingen 
 

Het is de bedoeling om het voorgestelde concept op het terrein te implementeren aan de 

hand van een aantal proefprojecten. Voor de proeflocaties werd gestreefd naar 

representatieve cases die toepasbaar zijn binnen heel Vlaanderen. In samenspraak met de 

betrokken provincies, gemeenten en politiezones werden 4 fietsroutes geselecteerd, 

gespreid over de vijf Vlaamse provinces: 

 Fietsostrade Antwerpen-Mechelen in Mortsel (provincie Antwerpen) 

 Guldensporenpad in Kortrijk, Zwevegem, Avelgem (provincie West-Vlaanderen) 

 Leirekensroute in Aalst, Opwijk, Merchtem, Londerzeel (provincie Oost-Vlaanderen 

en Vlaams-Brabant) 

 Kleine Ring in Zonhoven (provincie Limburg)² 

De vier routes werden geselecteerd in samenspraak met de provincies en met 

overeenkomst van de betrokken steden en gemeenten. Elke route werd volledig in kaart 

gebracht (zie hoofdstuk 6.1). Op basis van de kenmerken van de verschillende kruisingen 

werden een aantal proeflocaties voorgesteld (zie hoofdstuk 6.2). Voor elke route werd een 

werkgroep samengesteld waarin de betrokken actoren werden verzameld (gemeente/stad, 

voorstellen besproken. Met de werkgroep en de gemeente/stad als wegbeheerder werd 

een uiteindelijke keuze gemaakt voor de locaties van de proefopstellingen en de inrichting 

ervan. Alle proefopstellingen werden geëvalueerd door de feedback van actoren en 

externen, door een interpretatie van het wegbeeld en de duidelijkheid, en met de 

beschikbare ongevallencijfers (zie hoofdstukken 6.3 en 0). Een aantal proefopstellingen 

werden bijkomend ook geëvalueerd aan de hand van camerabeelden van de kruising 

voorafgaand en tijdens de proefperiode (zie hoofdstuk 6.3). De niet weerhouden 

proeflocaties worden in hoofdstuk 6.5 aangehaald.  

  

Figuur 8: situering van de vier proefprojecten (v.l.n.r. Guldensporenpad, Leirekensroute, fietsostrade, Zonhoven) 
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6.1 Routes 

6.1.1 Fietsostrade Mortsel 

 

Figuur 9: situering van de kruisingen op de fietsostrade te Mortsel met fietsers in de voorrang (groen) en uit de 

voorrang (rood) 

De fietsostrade in Mortsel is de drukste fietsroute van de onderzochte cases (meer dan 

4000 fietsers per werkdag aan de noordelijke kruisingen kant Antwerpen). De route loopt 

parallel aan de spoorlijn tussen Antwerpen en Brussel en passeert twee treinstations in 

Mortsel. De route gaat door stedelijk gebied en de zichtbaarheid op alle kruisingen is 

beperkt. De kenmerken van de route en de kruisingen zijn opgenomen in de figuren 

- -  

Er zijn 6 kruisingen met lokale wegen. Bij 4 van deze kruisingen loopt de fietsroute ook 

even parallel met de kruisende weg om de spoorweg over te steken (bajonet). De zes 

kruisende wegen zijn allemaal lokale wegen type II. Mortsel maakte daarbij nog een 

onderscheid tussen gebiedsontsluitingswegen (L2a) en wijkontsluitingswegen (L2b). Alle 

kruisingen liggen in de bebouwde kom. De vormgeving is divers met op 2 plaatsen een 

juridische voorrang voor fietsers (fietspad loopt door over de kruisende weg).  

Op verschillende kruisingen gebeurden er reeds een aantal ongevallen (zie Figuur 16). In 

functie daarvan heeft de lokale afdeling van de Fietsersbond Mortsel een beperkte 

registratie gedaan van de voorrangsverlening op de zes kruisingen van de fietsostrade met 

een lokale weg. In de meetperiodes tijdens de spits bleken bijna alle automobilisten 
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voorrang te verlenen aan de fietsers, en dat onafhankelijk van de geldende 

voorrangsregeling (zie Figuur 10). 

  

Figuur 10: Telgegevens van de lokale afdeling van de Fietsersbond op de kruisingen van de fietsostrade 
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6.1.2 Guldensporenpad 

Figuur 11: situering van de kruisingen op het Guldensporenpad met fietsers in de voorrang (groen) en uit de 

voorrang (rood) 

Het Guldensporenpad volgt een oude spoorbedding van Kortrijk door Zwevegem tot in 

Avelgem. De kruisingen liggen steeds in eerder landelijk gebied of in een dorpskern. De 

fietsintensiteiten zijn het hoogst nabij Kortrijk (tot meer dan 1000 fietsers per werkdag). 

De zichtbaarheid op de kruisingen varieert. De kenmerken van de route en de kruisingen 

sporenpad_route-  

In Kortrijk zijn de meeste kruisingen ongelijkvloers en aan de twee gelijkvloerse kruisingen 

hebben fietsers voorrang. Op Avelgems grondgebied is de route nog deels onverhard en 

zijn er weinig fietsers (slechts een tiental fietsers in een spitsuur). In Zwevegem is er deels 

een onduidelijke routering richting Avelgem. In het centrum is er een omleiding. Alle 

kruisingen zijn er uit de voorrang. Er is 1 kruising met een lokale weg type I die net werd 

gedowngraded, komende van een secundaire weg. Er zijn 2 kruisingen met lokale wegen 

type II. 
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6.1.3 Leirekensroute 

Figuur 12: situering van de kruisingen op de Leirekensroutel met fietsers in de voorrang (groen) en uit de 

voorrang (rood) 

De Leirekensroute volgt een oude spoorbedding. Het is een gevarieerde route doorheen 

dorpskernen, heel landelijk gebied en groengebied. Nabij Aalst komt de route in een iets 

meer verstedelijkte omgeving, waar eveneens de hoogste fietsintensiteiten gemeten zijn.. 

De zichtbaarheid op de kruisingen varieert sterk. De kenmerken van de route en de 

-  

De Leirekensroute verbindt de stad Aalst met Merchtem, Opwijk en Londerzeel. Nabij de 

ringweg van Aalst werden de meeste fietsers geteld (1258 per werkdag). Verderop is dat 

nog de helft. In Opwijk en Merchtem ligt het aantal fietsers tussen de 300 en 450 per dag. 

Aan het einde van de route in Londerzeel werden er 274 fietsers geteld.  

In Aalst zijn het merendeel van de kruisingen reeds met fietsers in de voorrang. Ook in 

Merchtem heeft de kruising met Dries fietsers in de voorrang. De andere kruisingen in 

Merchtem zijn kruisingen met gewone wegen aangezien de Leirekensroute daar over 

gewone wegen in gemengd verkeer verloopt (niet opgenomen op de figuur). Er zijn ook 

twee kruisingen met niet-lokale wegen (R41 in Aalst en N47 in Opwijk).  

De Leirekensroute kruist twee keer met een lokale weg type I (Moorselbaan in Aalst en 

Brouwerijstraat in Londerzeel). De overige kruisingen zijn met lokale wegen type III.  
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6.1.4 Kleine ring te Zonhoven 

 

Figuur 13: situering van de kruisingen op de Kleine Ring in Zonhoven 

Het Kleine Ring in Zonhoven volgt een reservatiestrook voor weginfrastructuur. De 

kruisingen liggen aan de rand van de kern van Zonhoven. Er zijn voornamelijk fietsers aan 

het begin en het einde van de school. De zichtbaarheid op de kruisingen varieert. De 

-

0  

De route in Zonhoven is waarschijnlijk de rustigste route, maar kent een uitgesproken 

scholenspits. Alle kruisingen zijn vormgegeven uit de voorrang en met dranghekken op de 

fietsroute. Die zijn zo geplaatst dat er slechts  één fietser tegelijk kan passeren (beurtelings 

verkeer) en dat je stevig moet slalommen. Er is  één kruising met een lokale weg type II. 

Deze kruising heeft een middeneiland. De andere kruisingen zijn met zeer rustige lokale 

wegen type III. 
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6.2 Selectie en evaluatie proeflocaties 

6.2.1 Selectie 

Voor het selecteren van de gewenste proeflocaties werd gestreefd naar een zo groot 

mogelijke diversiteit voor wat betreft de verschillende aspecten/randvoorwaarden 

besproken in hoofdstuk 5.2. Op die manier wordt een zo breed mogelijke toepasbaarheid 

van het concept afgetoetst en is er een goede vergelijkingsbasis met andere locaties over 

heel Vlaanderen. Hieronder staan de verschillende kruisingen opgenomen met hun 

kenmerken. 

  

M=Mortsel; G=Guldensporenpad; z=Zwevegem; a=Avelgem; L=Leirekensroute; a=Aalst; o=Opwijk; 

l=Londerzeel; Z=Zonhoven 

Er zijn 3 kruisingen met lokale wegen type I, 7 met lokale wegen type II en 19 met lokale 

wegen type III. De overige kruisingen zijn niet opgenomen omdat er reeds voorrang is voor 

fietsers (2 kruisingen in Mortsel, 7 kruisingen in Aalst en 1 in Merchtem), omdat er 

gemengd verkeer geldt op de fietsroute (4 kruisingen in Merchtem), of omdat de 

volwaardig uitgebouwde fietsroute er ten einde loopt (1 in Zonhoven en 1 in Avelgem).  
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Rekening houdende met voorgaande kenmerken, alsook met een maximale spreiding over 

de  vier routes, werden initieel onderstaande proeflocaties naar voren geschoven: 

Route Kruispunt Reden 

Mortsel-FOS Deurnestraat Middeneiland, drukste as, zelfde als 
Genkerbaan 

Mortsel-FOS Stadsplein zuid Specifieke situatie enkelrichting en 
tunnelmond 

Mortsel-FOS Dieseghemlei Al voorrang met veel fietsers, maar 
onduidelijke inrichting 

Zwevegem-Guldensporenpad Harelbeekstraat Schuine oriëntatie, minste voorrang 
krijgen, drempel aanwezig, veel 
winst te boeken 

Zwevegem-Guldensporenpad Hugo Verrieststraat Drukste van deze type wegen, krijgt 
nu al regelmatig voorrang 

Londerzeel-Leirekensroute Brouwerijstraat 
 

Aalst-Leirekensroute Bergenmeersenstraat Centrum Aalst, veel fietsers, 
onduidelijke situatie 

Opwijk-Leirekensroute Wijngaardstraat Goed zicht, landelijke omgeving, 
weinig verkeer 

Zonhoven Genkerbaan Middeneiland, drukker autoverkeer, 
idem Deurnestraat 

Zonhoven Grote Hemmenweg Meeste schoolfietsers 

  Tabel 15: Overzicht voorkeurlocaties voor  proeflocaties 

Doelstelling is om de voorgestelde conceptinrichting in hoofdstuk 5.3.2 toe te passen op 

elk van deze locaties. Dit voorstel werd per route in een werkgroep met betrokken actoren 

besproken. Het was uiteindelijk de gemeente (wegbeheerder) die de beslissing nam over 

de exacte locatie van de proeflocatie en zijn inrichting. Er werden zeven proeflocaties 

weerhouden. Vier daarvan werden geëvalueerd met een camera-evaluatie (zie hoofdstuk 

6.3) en drie werden geëvalueerd op basis van feedback van de betrokkenen (zie hoofdstuk 

0). Voor de andere locaties werden inrichtingsvoorstellen opgemaakt, maar de gemeenten 

besloten om diverse redenen geen proefopstelling toe te passen (zie hoofdstuk 6.5). 
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6.2.2 Evaluatie 

Er werden zeven proeflocaties ingericht volgens het principe van fietsers in de voorrang. 

Voor alle proeflocaties werd de feedback verzameld van betrokken actoren en externen 

rdt beschrijvend opgenomen.  

Voor vier van de zeven locaties werden bijkomend camera-evaluaties uitgevoerd. Bij een 

camera-evaluatie wordt een camera geplaatst die het kruispunt filmt vanuit 

vogelperspectief. Het filmen gebeurde telkens op een weekdag van 7 tot 11 uur, en dat 

zowel voorafgaand aan als tijdens de proefperiode. Op deze manier kwam zowel de 

ochtendspits als de rustigere periode nadien in beeld.  

De vier uren beeldmateriaal worden visueel geanalyseerd. De interacties tussen een 

verkeersdeelnemer op de fietsroute en een verkeersdeelnemer op de kruisende rijbaan 

worden in acht genomen waarbij enkel gefocust wordt op de interacties zelf.  Het is enkel 

bij die verkeersbewegingen dat een goede interpretatie van gedrag kan gemaakt worden. 

In gevallen waarbij er geen interactie is, kan er moeilijk een correcte analyse gemaakt 

worden aangezien het beeld vanuit vogelperspectief geen zicht heeft op het kijkgedrag van 

de verkeersdeelnemer, de zichthoek van de verkeersdeelnemer, de mogelijkheid tot 

stoppen o  

Elke interactie wordt geanalyseerd. Enerzijds wordt gekeken naar het al dan niet opvolgen 

van de voorrangsregeling. Welke verkeersdeelnemer passeert er eerst? Is dat de 

verkeersdeelnemer die voorrang heeft of niet? Anderzijds wordt gekeken naar de manier 

waarop de passage verloopt. Gebeurt dat op een offensieve manier, met andere woorden 

dwong de verkeersdeelnemer zijn passage af? Of gebeurt het kruisen op een defensieve 

manier, met andere woorden liet de ene verkeersdeelnemer de andere voorgaan. Met deze 

informatie kan onderstaande matrix6  ingevuld worden: 

  

Figuur 14: de vier types voorrangsgedrag 

 zijn 

voorrang afdwingt zonder inachtneming van de kruisende verkeersdeelnemer 

                                                                            
6 Van Haperen W et al (2016) Voorrangsgedrag en veiligheid op fietsoversteekplaatsen op 
bypasses  de invloed van de voorrangsregeling; Steunpunt Verkeersveiligheid, 34p. online 
beschikbaar op http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/en/node/638 
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moet afdwingen, maar eerder omdat de kruisende verkeersdeelnemer hem laat 

voorgaan 

 

doordat hij dat afdwingt nagenoeg zonder inachtneming van de verkeersdeelnemer 

die eigenlijk voorrang heeft 

  eerste 

doordat de verkeersdeelnemer die eigenlijk voorrang heeft, zijn voorrang afstaat. 

Volgens bovenstaande opdeling wordt telkens een tabel ingevuld zoals opgenomen in 

Tabel 16. 

 

Tabel 16: voorbeeld tabel van de interacties   
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6.3 Weerhouden proeflocaties met camera evaluatie 

6.3.1 Fietsostrade Mortsel, kruising Deurnestraat 

 Cameraregistratie voorafgaand aan het proefproject: vrijdagochtend 15 april 2016 van 

7 tot 11 uur 

 Start proefopstelling: eind juli 2016 

 Bijsturingen: eind augustus 2016 

 Cameraregistratie tijdens het proefproject: donderdagochtend 2 februari 2017 van 7 

tot 11 uur 

 Evaluatievergadering met werkgroep: 22 februari 2017 

 Status: opstelling behouden 

 Engagement: uitvoeren gewenste aanpassingen om te komen tot een definitieve 

inrichting met fietsers in de voorrang. . De stad wenst alle kruisingen van de 

fietsostrade met de lokale wegen op het grondgebied op korte termijn in te richten 

met fietsers in de voorrang. 

Situering 

De kruising met de Deurnestraat is de meest noordelijke kruising van de fietsostrade in 

Mortsel, aan de grens met Antwerpen. Het station Mortsel-Deurnesteenweg sluit aan op 

de brug van de Deurnestraat. Iets ten noorden van de fietsoversteek is er een overweg over 

een andere spoorlijn, waar ook een station ligt. De wachtrij in aanloop naar die overweg 

staat in de spits soms tot voorbij de fietsoversteek. De Deurnestraat ligt op een busroute. 

  

Figuur 15: situering van de kruising van de fietsostrade met de Deurnestraat  
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Bestaande situatie 

De fietsostrade maakt een chicane tussen Amadeus Stockmanslei en een trage weg in het 

verlengde van de Bloemenlei om via de brug van de Deurnestraat de andere kant van de 

spoorweg te bereiken. Ter hoogte van de Deurnestraat liggen twee fietsoversteekplaatsen 

uit de voorrang, aangeduid met blokmarkeringen en een rode coating, in combinatie met 

een middenberm. De fietsoversteekplaatsen liggen telkens in het verlengde van de 

fietsostrade. De fietsintensiteiten zijn erg hoog (meer dan 4000 fietsers per dag).  

   

Figuur 16: situatie op de kruising van de fietsostrade met de Deurnestraat   
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Concept 

Op basis van de discussie met de werkgroep en nadien met de gemeente werd gekomen 

tot volgend inrichtingsvoorstel: 

 Terugbrengen van de twee fietsoversteekplaatsen naar 1 fietspad in de voorrang 

 Gebruik van rijbaankussens in plaats van een verhoogde inrichting gelet op het 

tijdelijke karakter, maar enkel aan de zuidkant gelet op de aanwezigheid van het 

kruispunt net ten noorden 

 

Figuur 17: inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Deurnestraat, Mortsel  
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Proefopstelling 

De inrichting op het terrein week af van het voorstel voor wat betreft onderstaande zaken: 

 Er werd geen rijbaankussen aangebracht 

Na terreinevaluatie gebeurden er nog volgende aanpassingen: 

 Fysieke afsluiting van de zuidelijke oversteekplaats werd nog toegevoegd 

 

 

Foto 8: kruising van de fietsostrade met de Deurnestraat voorafgaand (boven) en tijdens (onder) het 

proefproject  
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Evaluatie 

De reductie van twee naar één oversteekplaats voor fietsers heeft het overzicht ten 

aanzien van het gemotoriseerd verkeer verbeterd. Idealiter werd de nieuwe 

fietsoversteekplaats centraal van de spoorwegbrug geplaatst aangezien hierdoor de 

zichtbaarheid van het autoverkeer op het kruisende fietsverkeer erg zou verbeteren. 

Wegens de proefopstelling was dit niet mogelijk en werd gekozen voor een aanpassing van 

de noordelijke oversteekplaats. De verbinding naar de Bloemenlei is hierdoor  moeilijker 

voor fietsers en voetgangers, doch de fietsostrade is de bovenlokale verbinding met de 

hoogste intensiteiten en de reductie is positief voor de zichtbaarheid van de fietsers die 

komen van Antwerpen en richting Mortsel rijden. De fietsers richting Antwerpen zijn 

daarentegen nog steeds slecht zichtbaar voor het verkeer dat naar het noorden rijdt op de 

Deurnestraat. Zelfs vanuit stilstand kan men aankomende fietsers moeilijk zien. Vooral 

busverkeer heeft hier moeite mee omdat bussen trager optrekken. Als vertrokken wordt 

vanuit stilstand, kan het nog zijn dat er plots een fiets van achter de hoek komt die de 

chauffeur niet gezien had. Er werden snelheidsremmende maatregelen voorgesteld door 

de werkgroep maar deze werden niet uitgevoerd.   

Er gebeurden op deze kruising drie geregistreerde ongevallen tijdens de proefperiode. Dat 

is relatief veel, aangezien er voorheen in eenzelfde periode nooit zoveel ongevallen 

gebeurden (maximum twee ). De ongevallen kunnen moeilijk toegeschreven worden aan 

het gebrek aan zichtbaarheid, aangezien in twee van de drie gevallen de auto vanuit het 

noordoosten kwam (zie Figuur 19). 

 

Figuur 18: bij de politie geregistreerde ongevallen op de proeflocaties in Mortsel 

 

Figuur 19: manoeuvrediagram van 1 van de ongevallen op de kruising Deurnestraat  
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Camera-Evaluatie 

 

Foto 9: screenshot van het camerabeeld op de kruising van de fietsostrade met de Deurnestraat voorafgaand aan 

(boven) en tijdens (onder) de proefopstelling 

Voorafgaand aan het proefproject werden gedurende 4 uur 676 interacties waargenomen 

op de twee oversteekplaatsen uit de voorrang. 82% van deze interacties waren defensief. 

In 81% van de gevallen passeerde de fietser als eerste. De overgrote meerderheid van de 

interacties waren een gradatie van hoffelijk voorlaten van de fietser door de automobilist. 

Er waren 8 gevallen waarbij de fietser forceerde om als eerste te gaan. 12 keer gaf de fietser 

voorrang aan de automobilist. Bij 117 interacties nam de automobilist zijn voorrang zonder 

meer. 



 

Eindrapport  

Fietsers in de voorrang 62 

 

 

Tabel 17: waargenomen interacties aan de kruising met de Deurnestraat, met fietsers uit de voorrang voorafgaand 

aan het proefproject 

Tijdens het proefproject werden gedurende 4 uur 632 interacties waargenomen op de 

samengevoegde kruising met fietsers in de voorrang. 96% van deze interacties waren 

defensief. In 96% van de gevallen passeerde de fietser als eerste. Bij de overgrote 

meerderheid van de interacties gaf de automobilist voorrang aan de fietser (539). Er waren 

23 gevallen waarbij de automobilist forceerde om als eerste te gaan. Twee keer gaf de 

fietser zijn voorrang af aan de automobilist. Bij 5 interacties nam de fietser zijn voorrang 

zonder meer. 

 

Tabel 18: waargenomen interacties aan de kruising met de Deurnestraat, met fietsers in de voorrang tijdens het 

proefproject 

Voorafgaand aan het proefproject verliepen de meeste interacties op deze drukke kruising 

op een defensieve manier waarbij de automobilist de fietser eerst laat passeren. Het 

proefproject met fietsers in de voorrang zorgde ervoor dat nog meer van de interacties van 

dit type zijn. Er zijn nog 23 gevallen waarbij een auto gewoon doorrijdt zonder 

inachtneming van de fietser. . Mogelijk komt dit door het ontbreken van een 

snelheidsremmende maatregel. 

Conclusie 

Voorafgaand aan het proefproject waren de fietsoversteekplaatsen uit de voorrang 

duidelijk aangeduid door middel van signalisatie en markeringen. Samen met de  zeer hoge 

fietsaantallen zorgt dit voor hoffelijke interacties waarbij de automobilist de fietser eerst 

laat gaan. Interacties waarbij de auto zijn voorrang neemt worden hierdoor een 

uitzondering. Het gebruik van de oversteek (fietser passeert meestal als eerste) komt niet 

overeen met de inrichting, signalisatie en markering (automobilist heeft voorrang). Omdat 

de veiligheid primeert, en niet enkel de juridisch correcte vormgeving en indekking van de 

wegbeheerder, werd een proefproject opgezet om de inrichting af te stemmen op het 

gebruik.  

Het proefproject zorgde ervoor dat het aantal defensieve interacties waarbij de fietser als 

eerste passeert duidelijk toeneemt. De inrichting is verduidelijkt en komt beter overeen 

met het gebruik. Toch zijn er nog 23 interacties waarbij de automobilist gewoon doorrijdt. 

Mogelijk komt dit door het ontbreken van een snelheidsremmende maatregel. 

De gemeente geeft aan dat de situatie met voorrang voor fietsers behouden zal blijven. De 

definitieve inrichting zal wel aangepast worden ten opzichte van de proefopstelling: 
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 Fietsoversteek in het midden van de brug zodat beide kanten van de brug bereikbaar 

blijven. 

 Middenberm wordt weggenomen ten voordele van (manoeuvreer)ruimte voor 

fietsers en voetgangers aan de buitenkant. Een middenberm was wel geschikt bij de 

situatie uit de voorrang, om de oversteek in twee keren te kunnen maken. Bij fietsers 

in de voorrang is dat minder van tel en kan de oversteeklengte beter ingekort worden. 

 Een ruime en brede oversteekplaats (breder dan het eigenlijke fietspad) 

 Fietsoversteekplaats losgekoppeld van de zebrapaden. Die komen aan de andere 

weerskanten van de brug aan de andere kant van het kruispunt. 

 Toevoegen van een snelheidsremmer onder de vorm van een verhoogde inrichting 

De stad wenst op korte termijn alle kruisingen van de fietsostrade met lokale wegen op het 

grondgebied in te richten met fietsers in de voorrang. 
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6.3.2 Fietsostrade Mortsel, kruising Dieseghemlei 

 Cameraregistratie voorafgaand aan het proefproject: vrijdagochtend 15 april 2016 van 

7 tot 11 uur 

 Start proefopstelling: eind juli 2016 

 Cameraregistratie tijdens het proefproject: donderdagochtend 2 februari 2017 van 7 

tot 11 uur 

 Evaluatievergadering met werkgroep: 22 februari 2017 

 Status: opstelling behouden 

 Engagement: uitvoeren gewenste aanpassingen om te komen tot een definitieve 

inrichting met fietsers in de voorrang 

Situering 

De kruising met de Dieseghemlei is de tweede kruising van de fietsostrade komende vanaf 

Antwerpen. De fietsostrade loopt parallel aan de spoorweg en de Amadeus Stockmanslei. 

Een busroute loopt langs de Amadeus Stockmanslei en kruist de fietsostrade samen met de 

Dieseghemlei. 

 

Figuur 20: situering van de kruising van de fietsostrade met de Dieseghemlei 
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Bestaande situatie 

De fietsostrade is het dubbelrichtingsfietspad langs de Amadeus Stockmanslei. De muren 

van de spoorbrug en het talud zorgen voor een zeer beperkte zichtbaarheid vanaf de 

westkant van de Dieseghemlei. Er passeren hier zeer veel fietsers (meer dan 4000 per dag 

op de fietsostrade) in alle richtingen, mede als gevolg van de aanwezigheid van een school 

verderop in de Dieseghemlei.  

 

Figuur 21: situatie op de kruising van de fietsostrade met de Dieseghemlei 
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Concept 

Op de kruising met de Dieseghemlei hadden de fietsers reeds voorrang aangezien de 

fietspadmarkering doorliep. De voorgestelde bouwstenen werden toegepast op dit 

kruispunt, met bijkomend onderstaande aandachtspunten: 

 Aanbrengen van een STOP (B5) in plaats van een loutere voorrang (B1) voor 

gemotoriseerd verkeer komende vanuit westelijke richting. De zichtbaarheid is daar 

immers van die aard dat er pas bij stilstand een goed beeld is op het aankomende 

fietsverkeer vanuit zuidelijke richting. 

 Aanpassen van de voorrangsregeling op het hele kruispunt. De voorrang aan rechts 

wordt gewijzigd in een hoofdrijbaan parallel aan de fietsostrade. Aangezien de 

fietsostrade hier een fietspad naast de rijbaan is, hebben de voorrangsborden immers 

betrekking op het volledige kruispunt. 

 Er werd duidelijk gekozen voor pijlmarkering gelet op de zeer smalle breedte van het 

fietspad. 

  

Figuur 20: inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Dieseghemlei, Mortsel 
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Inrichting 

De inrichting op het terrein week af van het voorstel voor wat betreft onderstaande zaken: 

 Het zebrapad over de fietsostrade werd niet overschilderd 

 De paaltjes werden niet weggenomen. Het paaltje aan de noordkant staat er om te 

verhinderen dat gemotoriseerd verkeer de bocht te scherp afsnijdt 

 

Foto 10: kruising van de fietsostrade met de Dieseghemlei voorafgaand (boven) en tijdens (onder) het 

proefproject 
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Evaluatie 

De proefopstelling heeft de leesbaarheid van de voorrangssituatie verhoogd dankzij de 

nieuwe markering en bebording. De zichtbaarheid is echter niet verbeterd. De stopstreep 

en de snelheidsremmer hebben hier echter bijgedragen aan een aangepast rijgedrag van de 

automobilist.  

Er gebeurde op deze kruising één geregistreerd ongeval tijdens de proefperiode (zie 

Figuur 16). Tegen de verwachting in gebeurde dat echter niet met een automobilist die 

vanuit de richting met de minste zichtbaarheid komt, maar wel net tussen de rijrichtingen 

met de grootste onderlinge zichtbaarheid. 

  

Figuur 22: manoeuvrediagram van het ongeval op de kruising Dieseghemlei 

  



 

Eindrapport  

Fietsers in de voorrang 69 

 

Camera-evaluatie 

 

 

Foto 11: screenshot van het camerabeeld op de kruising van de fietsostrade met de Dieseghemlei voorafgand aan 

(boven) en tijdens (onder) de proefopstelling 

Voorafgaand aan het proefproject werden gedurende 4 uur 471 interacties waargenomen 

op de kruising met fietsers in de voorrang. 86% van deze interacties waren defensief. In 

86% van de gevallen passeerde de fietser als eerste. Bij de overgrote meerderheid van de 

interacties gaf de automobilist voorrang aan de fietser (404). Er waren 63 gevallen waarbij 

de automobilist forceerde om als eerste te gaan. Drie keer gaf de fietser zijn voorrang af 

aan de automobilist. Bij één interactie nam de fietser zijn voorrang zonder meer. 
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Tabel 19: waargenomen interacties aan de kruising met de Dieseghemlei, met fietsers in de voorrang voorafgaand 

aan het proefproject 

Tijdens het proefproject werden gedurende 4 uur 478 interacties waargenomen op de 

kruising met fietsers in de voorrang. 96% van deze interacties waren defensief. In 96% van 

de gevallen passeerde de fietser als eerste. Bij de overgrote meerderheid van de interacties 

gaf de automobilist voorrang aan de fietser (457). Er waren 20 gevallen waarbij de 

automobilist forceerde om als eerste te gaan. Dankzij de oplettendheid van de fietsers 

leidde dat echter nooit tot gevaarlijke situaties. Eén keer gaf de fietser zijn voorrang af aan 

de automobilist. Bij geen enkele interactie nam de fietser zijn voorrang zonder meer. 

  

Tabel 20: waargenomen interacties aan de kruising met de Dieseghemlei, met fietsers in de voorrang tijdens het 

proefproject 

Conclusie 

Op deze kruising hadden fietsers reeds voorrang. De hoge fietsintensiteiten zorgen mede 

meestal voor hoffelijke interacties waarbij de automobilist de fietser eerst laat gaan. Het 

proefproject toont echter aan dat met een duidelijke en leesbare inrichting, de defensieve 

interacties en de correcte voorrangsopvolging toenemen. De 20 interacties waarbij de 

automobilist geen voorrang verleend hebben, hebben ook niet tot gevaarlijke situaties 

geleid. 

De gemeente geeft aan de voorrangssituatie te willen behouden. Gelet op de krappe 

ruimte voor het vele fietsverkeer op deze plaats, zullen er bijkomend nog 

circulatiemaatregelen in de Amadeus Stockmanslei bekeken worden om meer ruimte aan 

de fietsers te geven dan het huidige smalle dubbelrichtingsfietspad. De stad wenst op 

korte termijn alle kruisingen van de fietsostrade met lokale wegen op het grondgebied in 

te richten met fietsers in de voorrang. 
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6.3.3 Guldensporenpad, kruising Hugo Verrieststraat  

 Cameraregistratie voorafgaand aan het proefproject: donderdagochtend 14 april 2016 

van 7 tot 11 uur 

 Start proefopstelling: 22 april 2016 

 Bijsturingen: mei 2016 

 Cameraregistratie tijdens het proefproject: dinsdagochtend 4 oktober 2016 van 7 tot 

11 uur 

 Evaluatievergadering met werkgroep: 5 december 2016 

 Status: opstelling behouden 

 Engagement: de proefopstellingen krijgen een definitieve aanleg waarbij er specifieke 

aandacht gaat naar de rode coating. In Zwevegem worden de twee overige kruisingen 

van een lokale III met het Guldensporenpad eveneens ingericht met voorrang voor de 

fietsers, identiek aan deze op de Hugo Verrieststraat.  Enkel de kruising van de lokale 

II met het Guldensporenpad wordt nog niet ingericht met voorrang voor de fietsers 

aangezien de intensiteiten van het autoverkeer hier een stuk hoger ligt, incl. de 

snelheid. Het kruispunt wordt wel met dezelfde bouwstenen ingericht en verder 

opgevolgd. Indien na evaluatie blijkt dat de intensiteiten en snelheid van het verkeer 

daalt, kan de voorrangssituatie hier eenvoudig omgedraaid worden. 

Situering 

De kruising met de Hugo Verrieststraat ligt in het midden van de gemeente Zwevegem, 

aan de rand van een woonwijk. 

 

Figuur 23: situering van de kruising van het Guldensporenpad met de Hugo Verrieststraat 
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Bestaande situatie 

De Hugo Verrieststraat is een brede woonstraat. Het Guldensporenpad dwarst deze 

nagenoeg loodrecht. Ter plaatse van de oversteek is er een rijbaanversmalling. Er passeren 

weinig fietsers en motorvoertuigen.  

 

Figuur 24: situatie op de kruising van het Guldensporenpad met de Hugo Verrieststraat 

Concept 

Op de kruising met de Hugo Verrieststraat was er een degelijke inrichting aanwezig, maar 

met fietsers uit de voorrang. Op basis van de discussie met de werkgroep werd gekomen 

tot volgend inrichtingsvoorstel: 

 Behoud van de rijbaanversmalling in plaats van een verhoogde inrichting als 

snelheidsremmer.  

 Behoud volle lijn als asmarkering 

 

Figuur 25: inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Hugo Verrieststraat, Zwevegem 
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Inrichting 

De inrichting op het terrein week af van het voorstel voor wat betreft onderstaande zaken: 

 De verkeersborden F50 met aanduiding van de fietsoversteekplaats werden niet 

weggenomen 

 Paaltjes werden niet weggenomen. De gemeente gaf aan dat bewoners vroeger soms 

langs hier met de auto tot hun achtertuin reden om iets te laden of te lossen 

 

Foto 12: kruising van het Guldensporenpad met de Hugo Verrieststraat voorafgaand (boven) en tijdens (onder) 

het proefproject 

Evaluatie 

Het kruispunt is niet extra verlicht. Er kwamen geen reacties dat dat een probleem zou 

zijn. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat de kruising op een helling ligt. Als automobilist zit je 

ook lager en zie je dus veel minder goed de markering op de rijbaan. Zeker als je de helling 

oprijdt, zie je de rode kleur pas heel laat. Dat in tegenstelling tot de ervaring als fietsers, 

die wel alles zeer duidelijk ziet. Dat werd aan het begin van het onderzoek ook reeds 

aangegeven: een opbod aan markering heeft steeds een veel groter effect voor de fietser 

dan voor de automobilist. Het is hier echter wel van belang om net de automobilist 

voldoende signalen te geven. De verticale signalisatie is dus belangrijk. Daarnaast wordt 

eraan gedacht om ook al markering aan te brengen vóór de kruising om het attentieniveau 

van de automobilist te vergroten: 
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 Daarom wordt in het basisconcept geopteerd voor een verhoogde inrichting met 

bijgaande markering vijf meter voor de kruising (moeilijk toepasbaar in dit geval ivm 

helling) 

 Zwevegem denkt aan volgende bijkomende aanduidingen: 

- ren voor het 

visuele effect 

- Dwarsstrepen aanbrengen in aanloop naar de kruising 

De wegmarkering en rode kleur werd aangebracht met verf. Dat is veel te glad. Er zijn al 

een aantal fietsers uitgegleden (bij een afslaande beweging). Zeker twee eenzijdige 

ongevallen tengevolge van de gladheid. De gemeente bekijkt de mogelijkheden om een 

stroever materiaal te gebruiken zonder het comfort voor de fietsers op te offeren. De stad 

Kortrijk doet alvast een aantal suggesties. De gemeente zal de verf zo snel mogelijk 

vervangen om wintergladheid te beperken. 

De wijkagent gaf aan dat er enkele buurtbewoners beweren dat er soms wel een bijna-

ongeval gebeurde. De politie geeft aan dat dat echter niet objectief is vastgesteld en dat er 

geen gerapporteerde ongevallen gebeurd zijn. 

De gemeente vernam van een aantal mensen dat gewoontegebruikers toch nog steeds 

afremmen en defensief fietsen. Het is niet zo dat nu blindelings wordt doorgefietst. Dat is 

belangrijk voor de veiligheid. Voor de fietser is het vooral ook belangrijk om niet tot een 

volledige stop te moeten komen (voeten blijven op pedalen).  

De juridische duidelijkheid is een belangrijke meerwaarde. Ook wanneer de fietser geen 

voorrang heeft, krijgt hij vaak voorrang. Een belangrijke meerwaarde is echter de 

duidelijkheid: bij een visuele miscommunicatie of misinterpretatie waarbij zowel fietser als 

automobilist denken doorgelaten te worden, heeft de fietser ook het recht aan zijn kant. 

Er is hier duidelijk geen grote fietsstroom aanwezig. De intensiteiten op zich zullen dus 

niet meteen een voorrang afdwingen. De fiets- 

morgens (telling provincie). 
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Camera-evaluatie 

 

Foto 13: screenshot van het camerabeeld op de kruising van het Guldensporenpad met de Hugo Verrieststraat 

voorafgaand aan (boven) en tijdens (onder) de proefopstelling 

Voorafgaand aan het proefproject werden gedurende 4 uur tijd 5 interacties 

waargenomen op de oversteekplaats uit de voorrang. In drie gevallen liet de automobilist 

de fietser als eerste passeren. In één geval gaf de fietser voorrang aan de automobilist. Bij 

één interactie nam de auto zijn voorrang zonder meer. 

  

Tabel 21: waargenomen interacties aan de kruising met de Hugo Verrieststraat, met fietsers uit de voorrang 

voorafgaand aan het proefproject 
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Tijdens het proefproject werden gedurende 4 uur tijd elf interacties waargenomen op de 

kruising met fietsers in de voorrang. In acht gevallen gaf de automobilist voorrang aan de 

fietser. In één geval nam de fietser zijn voorrang zonder meer. Bij twee  interacties reed de 

automobilist door zonder inachtneming van de fietser die voorrang had.  

  

Tabel 22: waargenomen interacties aan de kruising met de Hugo Verrieststraat, met fietsers in de voorrang 

tijdens het proefproject 

Op deze kruising passeren weinig weggebruikers en zijn er dus ook weinig interacties. Er 

kunnen dus geen sluitende conclusies genomen worden. Er kan wel aangegeven worden 

dat er geen onveilige situaties werden waargenomen. De zichtbaarheid is hier ook goed, 

dus er kan ruim ingespeeld worden op de kruising. 

Bevraging door provincie 

De provincie West-Vlaanderen heeft tijdens de FietsTelweek 120 flyers uitgedeeld om 

fietsers te bevragen over het Guldensporenpad, 27 personen hebben gereageerd. 

Nagenoeg alle fietsers vertragen of remmen (slechts 2 niet). De meeste fietsers geven aan 

dat ze zich niet volledig veilig voelen, net zoals in een situatie waarbij ze geen voorrang 

hebben. Een kruispunt met autoverkeer geeft altijd onveiligheid. De meeste bevraagden 

willen echter wel voorrang hebben. Ze vragen daar een goede zichtbaarheid en een 

duidelijke verkeerssituatie. 

voorrang af. Dat was ook een van de redenen van dit onderzoek: vaak krijgt de fietser 

voorrang, maar zonder (juridische) zekerheid. En natuurlijk was het doel van dit 

onderzoek ook de zoektocht naar duidelijke bouwstenen voor een leesbare inrichting die 

alle weggebruikers kennen. 

Conclusie 

Op basis van dit proefproject kan vooral geleerd worden van de ervaring bij de actoren op 

een rustige kruising. Hieruit blijkt alvast dat de zichtbaarheid een belangrijke factor is bij 

locaties met eerder lage intensiteiten.  

De provincie geeft aan dat voorrang voor fietsers in principe overal kan op het 

Guldensporenpad. Bij de politieke actoren is daartoe echter nog niet voldoende draagvlak, 

mede omdat zij gevoelsmatig nog niet helemaal overtuigd zijn van een veiligheidsgarantie 

voor de fietser. Daarom denkt de provincie dat er eerder gewerkt zal moeten worden met 

een gefaseerde aanpak waarbij de kruisingen met kleinere straten wel meteen voorrang 

krijgen voor fietsers. De kruisingen met drukke straten krijgen pas op langere termijn een 

omvorming, wanneer de geesten er rijp voor zijn. De ervaringen op de kleinere wegen en 

de inrichting kunnen dat proces mogelijk versnellen. Er zal alleszins aandacht moeten zijn 

voor de inrichting van nieuwe kruisingen. Deze moeten zo ingericht worden dat nu 

duidelijk is dat de fietser geen voorrang heeft (maar de oversteekplaats wel duidelijk 

gemarkeerd is zodat de hoffelijkheid van de automobilist kan spelen), maar dat in de 
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toekomst wel heel eenvoudig de voorrangssituatie kan omgedraaid worden met de 

bijhorende bouwstenen. 

De gemeente Zwevegem geeft aan dat de voorrangssituatie behouden wordt en 

uitgebreid naar gelijkaardige kruisingen, waardoor fietsers voorrang hebben op alle 

kruisingen van een lokale III met het Guldensporenpad. Kruisingen met drukker 

autoverkeer zullen zo ingericht worden, dat in de toekomst eenvoudig de 

voorrangssituatie kan aangepast worden in het voordeel van de fietsers.  De provincie 

geeft aan dat ook in Avelgem op de kruisingen met lokale wegen type III voorrang zal 

gegeven worden aan de fietsers. Hierdoor krijgen fietsers over de gemeentegrenzen heen 

voorrang op alle kruisingen van een lokale III met het Guldensporenpad.  
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6.3.4 Leirekensroute, kruising Bergenmeersenstraat in Aalst  

 Cameraregistratie voorafgaand aan het proefproject: vrijdagochtend 15 april 2016 van 

7 tot 11 uur 

 Start proefopstelling: eind juli 2016 

 Bijsturingen: eind augustus 2016 

 Cameraregistratie tijdens het proefproject: donderdagochtend 2 februari 2017 van 7 

tot 11 uur 

 Evaluatievergadering met werkgroep: 22 februari 2017 

 Status: opstelling behouden 

 Engagement: uitvoeren gewenste aanpassingen om te komen tot een definitieve 

inrichting met fietsers in de voorrang en het concept toepassen op andere locaties op 

grondgebied Aalst 

Situering 

De Bergemeersenstraat ligt aan de centrumkant van de ringweg R41 rond Aalst en takt 

erop aan. De Leirekensroute loopt er parallel aan totdat de Bergemeersenstraat afbuigt. 

Daar kruisen beide. Net ten noorden is er het kruispunt met Bleekveld. Net ten westen van 

de kruising is er de toegang tot het recyclagepark. 

Figuur 26: situering van de kruising van de Leirekensroute met de Bergemeersenstraat 

Bestaande situatie 

De kruising is een gevolg van het afbuigen van de Bergemeersenstraat. Dat maakt dat de 

ene tak nagenoeg loodrecht op de fietsroute ligt en de andere nagenoeg evenwijdig. Op de 

kruising met de Bergemeersenstraat was er een verwarrende markering aanwezig (tussen 

blokken en strepen). 
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Figuur 27: situatie op de kruising van de Leirekensroute met de Bergemeersenstraat 

Concept 

Door toepassing van het basisconcept op voorliggende kruising, werd een eerste 

inrichtingsvoorstel bekomen (zie Figuur 27).  

Figuur 28: eerste inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Bergemeersenstraat, Aalst 

Op basis van het eerste voorstel werd overleg gepleegd met de stad en de politie. Het 

resultaat van deze adviesronde leidde tot een aangepast inrichtingsvoorstel. Daarbij werd 

het statuut van de fietsroute en de voorrangssignalisatie aangepast op vraag van de politie 

(zie volgende figuur ): 

 De fietsroute maakt als fietspad (verkeersbord D7) deel uit van de 

Bergemeersenstraat. Er was daarom discussie over of er nu sprake was van een 

kruispunt en over het reglementair toepassen van de gewenste markering. Om 

toekomstige juridische discussies te vermijden, werd ervoor gekozen om het statuut 

van de fietsroute te wijzigen van fietspad (verkeersbord D7) naar fietsweg 

(verkeersbord F99) en de beschrijving van de nieuwe weg op te nemen in een 

aanvullend reglement. Bij de omschrijving werden ook alle kruispunten opgenomen 

om juridische onzekerheid weg te nemen. 

 Door de politie werd expliciet gevraagd naar een stop (verkeersbord B5) in plaats van 

een loutere voorrang met haaientanden (verkeersbord B1). De aanleiding hiervoor is 
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de scherpe zichthoek tussen gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer, met mogelijke 

dode hoek situatie. 

Figuur 29: definitieve inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Bergemeersenstraat, Aalst 

Inrichting 

De inrichting op het terrein gebeurde niet in tijdelijke vorm, maar wel volwaardig met 

verkeersplateau. De enige afwijking ten opzichte van het voorstel is: 

 De asmarkering op het fietspad was breder dan voorzien. Hiervoor werd de 

standaardmaat van rijstrookmarkering gebruikt in plaats van de lengte en breedte 

zoals opgegeven in de voorgestelde vormgeving (10 cm). 
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Foto 14: kruising van de Leirekensroute met de Bergemeersenstraat voorafgaand (boven) en tijdens (onder) het 

proefproject 

Evaluatie 

Op deze plek is ervoor gekozen om een stop toe te passen. De zichthoek was hiervoor het 

argument. De politie geeft aan dat een stop ook makkelijker afdwingbaar is. Daarmee kan 

de situatie beter ondersteund worden. Het is ook veel duidelijker. De bedenking wordt 

gemaakt dat er echter niet constant gestopt wordt. De politie van Aalst geeft aan dat de 

combinatie van bouwstenen werkt, de situatie is veel duidelijker, autobestuurders 

vertragen en geven voorrang aan de fietsers. Niet stoppen moet dus genuanceerd worden 

want de algemene doelstelling om de veiligheid te verhogen wordt bereikt.  Er is dus op dit 

moment  geen noodzaak om de stop te gaan handhaven en controleren. Het is pas op het 

moment dat er wel een probleem zou optreden, dat er deftig en afdwingbaar 

gecontroleerd kan worden. Ook nadien bij een juridisch traject, biedt een stop meer 

zekerheid. 

Anderzijds geeft de politie Aalst ook duidelijk aan dat op plaatsen (in het buitengebied) 

met een goede zichtbaarheid een stop overbodig kan zijn, en omgekeerde haaientanden 

volstaan. 

Er was discussie over de noodzaak om het verkeersbord F101 einde fietsweg aan te 

brengen thv de kruispunten? Als de fietswegweg aan de kruising met de lokale weg stopt is 

er misschien geen sprake van een kruispunt? De stad Aalst argumenteert dat men verplicht 

is om aan te geven waar de fietsweg begint en eindigt. In het aanvullend reglement voor 

het benoemen van de nieuwe weg (Leirekensroute werd fietsweg), heeft de stad expliciet 

de verschillende kruispunten vermeld. Er kan dus geen twijfel bestaan dat het hier gaat 

over een kruispunt. 

Er zijn geen klachten geweest mbt containerpark. 

Verschillende gebruikers van de situaties in Aalst geven als feedback dat het veel 

duidelijker is geworden. 

0 euro gekost aan de stad. Het betrof 

weliswaar definitieve inrichtingen. 
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Camera-evaluatie 

 

Foto 15: screenshot van het camerabeeld op de kruising van de Leirekensroute met de Bergemeersenstraat 

voorafgaand aan (boven) en tijdens (onder) de proefopstelling 

Voorafgaand aan het proefproject werden gedurende 4 uur 37 interacties waargenomen 

op de oversteekplaats uit of in de voorrang. 78% (29) van deze interacties waren defensief. 

In 81% (30) van de gevallen passeerde de fietser als eerste. De meerderheid van de 

interacties (28) waren een gradatie van hoffelijk eerst laten passeren van de fietser door de 

automobilist. Er waren 2 gevallen waarbij de fietser forceerde om als eerste te gaan. 1 keer 

gaf de fietser voorrang aan de automobilist. Bij 6 interacties nam de automobilist zijn 

voorrang zonder meer. 
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Tabel 23: waargenomen interacties aan de kruising met de Bergemeersenstraat, met fietsers uit (of in?) de 

voorrang voorafgaand aan het proefproject 

Tijdens het proefproject werden gedurende 4 uur 50 interacties waargenomen op de 

kruising met fietsers in de voorrang. 86% van deze interacties waren defensief. In 88% van 

de gevallen passeerde de fietser als eerste. Bij de meerderheid van de interacties (43) gaf 

de automobilist voorrang aan de fietser. Er waren 6 gevallen waarbij de automobilist 

forceerde om als eerste te gaan. Bij 1 interactie nam de fietser zijn voorrang zonder meer. 

  

Tabel 24: waargenomen interacties aan de kruising met de Bergemeersenstraat, met fietsers in de voorrang 

tijdens het proefproject 

Voorafgaand aan het proefproject verliepen de meeste interacties op een defensieve 

manier waarbij de automobilist de fietser eerst laat passeren. Het was niet helemaal 

duidelijk of de fietser nu wel of niet voorrang had. Het proefproject leidde tot een groter 

aandeel defensieve interacties en een groter aantal interacties waarbij de fietser als eerste 

passeert.  

Conclusie 

Deze proeflocatie werd niet vormgegeven als tijdelijke inrichting. Samen met de politie 

ging de stad meteen op zoek naar een gedragen inrichting waarin alle partijen zich konden 

vinden, en dat in nauwe overeenstemming met het basisconcept. De proeflocatie aan de 

Bergemeersenstraat kreeg dan ook meteen een volwaardig verkeersplateau. De stad, noch 

de politie ontvingen klachten. Er kwamen vooral positieve signalen. Alle betrokken 

partijen zijn dan ook tevreden en gaan verder met dit concept binnen de stad. 

De gemeente en de politie geven aan dat de voorrangssituatie behouden blijft. Bovendien 

zal het principe en de inrichting gebruikt worden voor het vormgeven van de andere 

Aalsterse kruisingen met de Leirekensroute, alsook andere kruisingen van belangrijke 

fietsroutes. 
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6.4 Weerhouden proeflocaties zonder camera evaluatie 

6.4.1 Fietsostrade Mortsel, kruising Molenstraat 

 Start proefopstelling: eind juli 2016 

 Bijsturingen: eind augustus 2016 

 Evaluatievergadering met werkgroep: 22 februari 2017 

 Status: opstelling behouden 

 Engagement: uitvoeren gewenste aanpassingen om te komen tot een definitieve 

inrichting met fietsers in de voorrang 

Situering 

De kruising ligt aan het kruispunt van de Molenstraat met de Jordaenslei. De Jordaenslei 

loopt parallel aan de fietsostrade en de spoorweg, de Molenstraat staat er haaks op. In de 

andere oksel van het kruispunt ligt een ziekenhuis. 

  

Figuur 30: situering van de kruising van de fietsostrade met de Molenstraat 

Bestaande situatie 

De fietsostrade maakt een chicane tussen Jordaenslei en Christus Koninglaan om via de 

brug van de Molenstraat de andere kant van de spoorweg te bereiken. Op de kruising van 

de fietsostrade met de Molenstraat was er voorrang voor fietsers aangezien de 

fietspadmarkering over de rijbaan loopt.  
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Figuur 31: situatie op de kruising van de fietsostrade met de Molenstraat 

Concept 

Op de kruising met de Molenstraat was er reeds voorrang voor fietsers aangezien het 

fietspad doorliep. De voorgestelde bouwstenen werden toegepast op dit kruispunt, met 

bijkomend onderstaande aandachtspunten: 

 Verschuiven van de kruising weg van het kruispunt. Op deze manier kan de 

voorrangsregeling op het kruispunt en op de fietsoversteek losgekoppeld worden. De 

bouwstenen bevatten immers ook het voorrangsbord B1 dat slaat op het volledige 

kruispunt.  

 Bajonetstructuur voor de oversteek om de zichtbaarheid te verbeteren. Fietsers 

komen dan niet meteen van achter de muur vanuit de zijstraat op de rijbaan terecht. 

Fietsers rijden nu even naast de rijbaan om ze pas dan over te steken. 

 Gebruik van rijbaankussens in plaats van een verhoogde inrichting gelet op het 

tijdelijke karakter, maar enkel aan de westkant gelet op de aanwezigheid van het 

kruispunt net ten oosten. 

 Gebruik van middenmarkering op het fietspad in een streven naar een volwaardige 

geleiding van fietsers doorheen de bajonetvorm. 

 

Figuur 32: inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Molenstraat, Mortsel 
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Inrichting 

De inrichting op het terrein week af van het voorstel voor wat betreft onderstaande zaken: 

 De oversteek werd minder breed uitgevoerd dan voorzien 

 De asmarkering op het fietspad was breder dan voorzien. Hiervoor werd de 

standaardmaat van rijstrookmarkering gebruikt in plaats van de lengte en breedte 

zoals opgegeven in de voorgestelde vormgeving (zie Figuur 5). 

Na terreinevaluatie gebeurden er nog volgende aanpassingen: 

 Fysieke afsluiting van de vroegere oversteekplaats werd nog toegevoegd 

   

 

Foto 16: kruising van de fietsostrade met de Molenstraat voorafgaand (boven) en tijdens (onder) het 

proefproject 
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Evaluatie 

Zowel voorafgaand aan het proefproject, als tijdens het proefproject hadden fietsers 

voorrang. Voorafgaand aan het proefproject was dat echter enkel aangegeven met een 

vervagende fietspadmarkering. De nieuwe inrichting kon in die zin de leesbaarheid 

aanzienlijk verhogen met de rode kleur, de haaientanden, het voorrangsbord B1 en het 

rijbaankussen. De snelheidsremming met het rijbaankussen was een belangrijk gegeven 

dat de aandacht van de automobilisten versterkte.  

De fietsoversteek werd verplaatst naar het midden van de brug. Dat kwam de 

zichtbaarheid aanzienlijk ten goede. Vanuit de zuidkant rijden fietsers nu niet meer 

meteen de rijbaan op, maar rijden zij nu heel kort parallel aan de rijbaan en zijn dus in het 

zicht van de automobilisten. Dat zorgt er ook voor dat fietsers een goed zicht hebben op 

het verkeer aan hun kant van de rijbaan (tegenovergestelde rijrichting), maar slechts 

beperkt zicht (nagenoeg achterom kijken) op het verkeer aan de andere kant van de 

rijbaan (zelfde rijrichting als de fietser). Het comfort voor de fietser ging ook achteruit. Er 

moet nu twee keer een zeer korte chicane gemaakt worden. De ruimte op deze plek is 

daarvoor eigenlijk te krap. Het heeft wel een snelheidsremmend effect op de fietser en is 

dus veiliger. Er zijn echter fietsers die aangeven dat het comfortabeler is om geen voorrang 

te hebben (meestal krijgt fietser toch voorrang door hoffelijk gedrag van de automobilist) 

dan vier keer een haakse bocht te moeten maken. In een definitieve inrichting zal de 

oversteekplaats zelf ruimer moeten zijn om voldoende capaciteit te bieden aan het vele 

fietsverkeer en ook kruisend fietsverkeer mogelijk te maken.  

De verschuiving bracht de oversteeklocatie dichter bij de parkeerstrook. Op het moment 

dat daar bijvoorbeeld een bestelwagen staat, is de zichtbaarheid toch weer beperkt. In die 

zin wordt in een definitieve inrichting de parkeerstrook best ook ietwat ingekort. 

Ook de ruimte voor voetgangers is een aandachtspunt, want deze komt in de verdrukking. 

Er wordt geopperd voor circulatiemaatregelen voor het gemotoriseerd verkeer zodat 

ruimte vrijkomt. Er passeert echter ook een bus die het ziekenhuis moet kunnen bedienen.  

Op deze plek gebeurde geen enkel bij de politie geregistreerd ongeval (zie Figuur 16). 

Conclusie 

De kruising van de fietsostrade met de Molenstraat was voorheen in de voorrang. Het 

proefproject verbeterde de leesbaarheid en de zichtbaarheid aanzienlijk. Het comfort voor 

de fietsers is daarbij echter een belangrijk aandachtpunt. Daarvoor is voldoende ruimte 

nodig die op deze proeflocatie eigenlijk ontbreekt. De stad wenst op korte termijn alle 

kruisingen van de fietsostrade met lokale wegen op het grondgebied in te richten met 

fietsers in de voorrang, dus ook ter hoogte van de Molenstraat. Het principe van de 

proefopstelling blijft behouden, het rijbaankussen wordt best vervangen door een 

verhoogde inrichting en de oversteekplaats voor fietsers zal op maximale breedte 

uitgevoerd worden waardoor de draaibewegingen vlotter kunnen genomen worden. 

  



 

Eindrapport  

Fietsers in de voorrang 88 

 

6.4.2 Leirekensroute, kruising Bergekouter in Aalst  

 Start proefopstelling: eind juli 2016 

 Bijsturingen: eind augustus 2016 

 Evaluatievergadering met werkgroep: 22 februari 2017 

 Status: opstelling behouden 

 Engagement: uitvoeren gewenste aanpassingen om te komen tot een definitieve 

inrichting met fietsers in de voorrang en het concept toepassen op andere locaties op 

grondgebied Aalst 

Situering 

De kruising met de Bergekouter ligt net buiten de Aalsterse ringweg R41. Vlakbij ligt een 

zwembad. Het Guldensporenpad loopt parallel aan de Zwembadlaan. De Zwembadlaan 

botst op het T-kruispunt met de Bergekouter, het Guldensporenpad loopt door. 

Figuur 33: situering van de kruising van de Leirekensroute met de Bergekouter 

Bestaande situatie 

Het kruispunt van de Bergekouter ligt op een verkeersplateau. Er passeert heel wat verkeer 

met grote groepen fietsers bij het begin en einde van de school. Er passeert ook een buslijn 

met bushaltes tegen het kruispunt. De fietsoversteek van de Leirekensroute is uit de 

voorrang en loopt dwars/schuin over het kruispunt.  
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Figuur 34: situatie op de kruising van de Leirekensroute met de Bergekouter 

Concept 

Gelet op het feit dat de oversteek midden over een kruispunt loopt met voorrang aan 

rechts, werd een eerste voorstel voor herinrichting gedaan zonder voorrangsborden en 

haaientanden. In de plaats daarvan werd gebruik gemaakt van het verkeersbord A51 met 

onderbord M9 fietsers in beide rijrichtingen. 

Figuur 35: eerste inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Bergekouter, Aalst 

Op basis van het eerste voorstel werd overleg gepleegd met de stad en de politie. Het 

resultaat van deze adviesronde leidde tot een aangepast inrichtingsvoorstel. Daarbij werd 

toch teruggegrepen naar de duidelijke voorrangssignalisatie uit het basisconcept. 

Volgende verschillen laten zich opmerken: 

 Behoud van het verkeersplateau over het volledige kruispunt 
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 Wijzigen van het statuut van de fietsroute van een fietspad (D7) naar een fietsweg 

(F99). Daarvoor werd een aanvullend reglement opgemaakt. De Leirekensroute is zo 

een aparte straat met aparte kruispunten (die ook specifiek benoemd werden in het 

aanvullend reglement). 

 

Figuur 36: definitieve inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Bergekouter, Aalst 

Inrichting 

De inrichting op het terrein week af van het voorstel voor wat betreft onderstaande zaken: 

 De asmarkering op het fietspad was breder dan voorzien. Hiervoor werd de 

standaardmaat van rijstrookmarkering gebruikt in plaats van de lengte en breedte 

zoals opgegeven in de voorgestelde vormgeving (zie Figuur 5). 

De voorrangsregeling op het aansluitende kruispunt werd niet gewijzigd. 

De fietsroute werd in een aanvullend reglement van de stad een nieuwe weg. De 

kruispunten zijn mede opgenomen in de omschrijving van deze nieuwe weg. Er is dus 

sprake van aparte kruispunten met aparte voorrangsregeling. 

De oriëntatie van de haaientanden op het kruispunt werd aangepast. Een aanduiding 

Aalst. 
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Foto 17: kruising van de Leirekensroute met de Bergekouter voorafgaand (boven) en tijdens (onder) het 

proefproject 
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Evaluatie 

Net zoals alle andere proefopstellingen, heeft de asmarkering de standaard breedte 

gekregen van rijstrookmarkering.  

Bij de rode coating brengt de stad Aalst standaard ook stroefheidsparels en reflecterend 

materiaal aan. Dat is zeker in het begin goed, maar na een tijd komt ook hierop slijtage. Bij 

een definitieve herinrichting van het kruispunt zal thermoplast gebruikt worden. Daarvoor 

is nu een duurzamer materiaal op de markt gekomen. Provincie Antwerpen heeft hetzelfde 

aangebracht. 

De Leirekensroute is duidelijk de hoofdbeweging qua fietsaantallen. Per dag passeren er 

meer dan 1000 fietsers. De richting dwars hierop is duidelijk ondergeschikt qua 

fietsgebruik (fietsaantallen heel laag). Er zijn dan ook geen signalen dat er een conflict zou 

zijn met kruisende fietsers.  

Het betreft een diagonale oversteek dwars door een voorrang aan rechts voor autoverkeer. 

Daardoor staan er soms wachtende voertuigen op de oversteekplaats. De huidige schuine 

oriëntatie van de oversteek alsook de voorrangssituatie van het gehele kruispunt is dan 

ook nog te evalueren. Verder ligt ook de verhoogde inrichting te kort tegen de 

oversteekplaats en betreft het een flauwe verhoogde inrichting ivm de passage van de bus. 

Dat zijn allemaal aandachtspunten die verder meegenomen worden ter evaluatie. 

De stad en de politie Aalst geven aan dat zij alvast zeer tevreden zijn en spreken van een 

geslaagd project. Voor hen is het een uitgemaakte zaak dat het gaat om een goede 

inrichting. Het is ook daarom dat er meteen overgegaan is tot een degelijke inrichting en 

geen tijdelijke proefopstelling. Zij zullen de inrichtingen behouden en toepassen op andere 

locaties. De vraag is of er zal gewacht worden op de studie van de provincie in verband 

met subsidiemogelijkheid.  

Conclusie 

De stad Aalst is meteen overgegaan tot een goed uitgewerkte definitieve inrichting. Dat 

heeft geloond, want er zijn nagenoeg geen negatieve signalen opgevangen. Ondanks de 

complexe situatie zorgt de inrichting voor meer duidelijkheid. De stad en de politie willen 

het concept op meerdere plaatsen toepassen.  
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6.4.3 Leirekensroute, kruising Wijngaardstraat in Opwijk  

 Start proefopstelling: 1 september 2016 

 Einde proefopstelling: 20 oktober 2016 

 Evaluatievergadering met werkgroep: 9 maart 2017 

 Status: opstelling weggenomen 

 Engagement: deelnemen aan de inrichtingsstudie van de provincie voor de volledige 

Leirekensroute 

Situering 

De kruising van de Leirekensroute met de Wijngaardstraat, een smalle landbouwweg, ligt 

in buitengebied tussen de velden. 

 

Figuur 37: situering van de kruising van de Leirekensroute met de Wijngaardstraat 

Bestaande situatie 

Er passeren zeer weinig motorvoertuigen en fietsers. Fietsers hadden er geen voorrang. De 

Leirekensroute ligt loodrecht op de Wijngaardstraat. 

Figuur 38: situatie op de kruising van de Leirekensroute met de Wijngaardstraat 
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Concept 

Op de kruising met de Wijngaardstraat was er een inrichting aanwezig met fietsers uit de 

voorrang. Op basis van de discussie met de werkgroep werd het volgende voorgesteld: 

 Aanbrengen van een rijbaanversmalling in plaats van een verhoogde inrichting als 

snelheidsremmer 

Figuur 39: inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Wijngaardstraat, Opwijk 

Inrichting 

De inrichting op het terrein week af van het voorstel voor wat betreft onderstaande zaken: 

 Voor de paaltjes van de wegversmalling werden nog hekken geplaatst. Daaraan werd 

een knipperlicht bevestigd, een verkeersbord A51 en een tekstpaneel met opschrift 

e overste . 

 De paaltjes werden niet weggenomen. De gemeente gaf aan dat dat is om 

landbouwverkeer tegen te gaan. 

 Aan de doorgangsmogelijkheid voor landbouwverkeer naast het fietspad werd niets 

gedaan 

 De asmarkering op het fietspad was breder dan voorzien. Hiervoor werd de 

standaardmaat van rijstrookmarkering gebruikt in plaats van de lengte en breedte 

zoals opgegeven in de voorgestelde vormgeving. 
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Foto 18: kruising van de Leirekensroute met de Wijngaardstraat voorafgaand (boven) en tijdens (onder) het 

proefproject 

 

Foto 19: bijkomend hekwerk en signalisatie geplaatst bij proefopstelling Wijngaardstraat 
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Evaluatie 

De gemeente Opwijk stond in het begin eerder weigerachtig tegenover het principe van 

fietsers in de voorrang. Het gevoel van onveiligheid speelde daarin de grootste rol. Dankzij 

de intergemeentelijke samenwerking rond de Leirekensroute en de bereidheid van 

gemeenten om mee te werken aan dit onderzoek , is ook de gemeente Opwijk overgegaan 

tot een proefopstelling. Bij de proefopstelling werd door de gemeente extra hekwerk 

dit standaard wordt toegepast bij wijzigingen aan de weginrichting. 

Het verkeersplatform voerde een evaluatie uit op het terrein. Zij deden waarnemingen op 

een woensdagochtend tussen 7u30 en 9 uur. In dat anderhalf uur gebeurden er 67 

verkeersbewegingen, geen enkele met een interactie tussen een fietser op de 

Leirekensroute en een voertuig op de Wijngaardstraat. Er werden beelden gemaakt van de 

kruising: 

 https://www.youtube.com/watch?v=simdDO8Xqdc&t=146s 

 

Samen met de overige feedback worden volgende aandachtspunten naar voren geschoven: 

 De paaltjes op het fietspad hinderen de fietsers en leiden de aandacht af van de 

oversteekbeweging 

 Er ontbreekt verlichting 

 Voor een bepaalde hoek verhinderen struiken het zicht 

 Tractoren en vrachtwagens passeren vlot tussen de paaltjes 

  

Figuur 40: evaluatie van de verkeersbewegingen (geen interacties!) op de kruising door het Verkeersplatform 

De gemeente zette het proefproject stop na een kleine twee maanden, op het moment dat 

er werd overgegaan van het zomeruur naar het winteruur. Belangrijkste argument was de 

afwezigheid van verlichting op de proeflocatie. Bijkomend werd door de gemeente 

aangehaald: 

https://www.youtube.com/watch?v=simdDO8Xqdc&t=146s
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 Onvoldoende zichtbaarheid en verlichting 

 Onveiligheidsgevoel 

 Sommige fietsers stoppen liever 

 Fietsers van Leirekensroute naar Wijngaardstraat voelen zich onveilig door 

wegversmalling 

 Te smalle wegversmalling voor landbouwvoertuigen 

Conclusie 

De kruising van de Leirekensroute met de Wijngaardstraat is een zeer rustige locatie waar 

nauwelijks interacties plaatsvinden. Deze locatie is de enige waar de proefopstelling werd 

weggenomen. Dat toont aan dat een voldoende engagement en openheid voor evaluatie 

bij de wegbeheerder noodzakelijk is. Gelet op de argumenten voor het wegnemen van de 

proefopstelling, blijkt een goede en correcte inrichting in het algemeen en 

(accent)verlichting in het bijzonder een belangrijk gegeven voor het slagen van het 

project.  
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6.5 Niet weerhouden proeflocaties 

6.5.1 Stadsplein in Mortsel 

Situering 

De kruising van de fietsostrade met de rondweg op het stadplein ligt net aan het uiteinde 

van de fietstunnel onder de Liersesteenweg.  

  

Figuur 41: situering van de kruising van de fietsostrade met het stadsplein 
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Bestaande situatie  

Het hele stadsplein is momenteel opgevat als een soort rotonde met bijhorende 

voorrangsregeling. Het verkeer op het plein heeft voorrang en alle zijtakken moeten 

voorrang verlenen.  

  

Figuur 42: situatie op de kruising van de fietsostrade met het Stadsplein 

Concept 

Gelet op de naastliggende zijstraat, wordt ervoor geopteerd om de volledige 

voorrangssituatie op de kruising aan te passen. 

Figuur 43: inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Stadsplein-zuid, Mortsel 
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Niet weerhouden 

Het hele stadsplein is momenteel opgevat als een soort rotonde met bijhorende 

voorrangsregeling. Het verkeer op het plein heeft voorrang en alle zijtakken moeten 

voorrang verlenen. De stad geeft er de voorkeur aan om op het plein dan niet één 

voorrangsregeling te wijzigen, maar meteen naar de voorrangsregeling op het hele plein te 

kijken. In de proefperiode zijn er echter werken aan de gang op een belangrijke zijtak van 

het stadsplein, die de circulatie wijzigen. Er werd daarom de voorkeur aan gegeven om de 

voorgestelde proeflocatie aan het stadsplein te vervangen door de kruising aan de 

Molenstraat. 
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6.5.3 Groenstraat in Mortsel 

Situering 

De Groenstraat is de meest zuidelijke kruising van de fietsostrade in Mortsel. De straat ligt 

op de grens met de gemeente Hove.  

 

Figuur 44: situering van de kruising van de fietsostrade met de Groenstraat 

Bestaande situatie 

Ter hoogte van de Groenstraat wisselt de fietsostrade opnieuw van kant ten opzichte van 

de spoorweg. Fietsers moeten dus mede gebruik maken van de brug van de Groenstraat 

Molenstraat waar de fietsers links moeten afslaan om de brug over te rijden).  
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Figuur 45: situatie op de kruising van de fietsostrade met de Groenstraat 

Concept 

De oriëntatie van de bajonet (dus rechts afslaan voor fietsers die de brug willen oprijden) 

gaf de mogelijkheid voor gemengd verkeer, ondersteund door het fietsstraat statuut. 

Aankomend autoverkeer geeft dan voorrang aan het fietsverkeer op de bajonet. Bij deze 

oriëntatie kan autoverkeer altijd de bajonet verlaten zonder het verkeer op de bajonet op 

zou moeten verlenen aan het verkeer in de andere rijrichting op de bajonet).  

Figuur 46: inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Groenstraat, Mortsel 

Niet weerhouden 

De opstelling werd echter niet verder uitgewerkt omdat ze niet aansluit bij de bedoelde 

vormgeving binnen dit project en omdat de Groenstraat op de gemeentegrens ligt en dus 

niet enkel door de stad Mortsel aangepast kan worden.   
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6.5.4 Harelbeekstraat in Zwevegem op het Guldensporenpad 

Situering 

De kruising met de Harelbeekstraat is de laatste kruising met een lokale weg voor de 

ongelijkvloerse kruising met de N391 en de gemeentegrens met de stad Kortrijk. 

Figuur 47: situering van de kruising van het Guldensporenpad met de Hugo Verrieststraat 

Bestaande situatie 

De Harelbeekstraat wordt gezien als een belangrijke toegangsweg tot Zwevegem. De weg 

kruist schuin met het Guldensporenpad. Er is een verhoogde inrichting aanwezig, maar 

geen markering van de oversteekplaats zelf. Hekken versperren de vlotte doorgang voor 

fietsers.  

 

Figuur 48: situatie op de kruising van het Guldensporenpad met de Harelbeekstraat 
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Concept 

Het basisconcept wordt toegepast op de kruising. De verhoogde inrichting kan 

behouden blijven. 

Figuur 49: inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Guldensporenpad Harelbeekstraat, Zwevegem 

Niet weerhouden 

De gemeente geeft aan dat de Harelbeekstraat recent werd heraangelegd en dat er een 

plateau werd aangebracht ter hoogte van het Guldensporenpad. Het is een drukke locaties 

voor wat betreft autoverkeer en de kruising heeft een schuine hoek. Met deze argumenten 

beslist de gemeente om in de Harelbeekstraat geen proefopstelling te zetten, maar enkel in 

de Hugo Verrieststraat. 
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6.5.5 Brouwerijstraat op de Leirekensroute in Londerzeel 

Situering 

De Brouwerijstraat is de meest oostelijke kruising op de huidige Leirekensroute. Het is een 

belangrijke weg en de kruising ligt net op de grens van de bebouwde kom en het 

buitengebied. 

Figuur 50: situering van de kruising van de Leirekensroute met de Brouwerijstraat 

Bestaande situatie 

De kruising is aangeduid met de blokmarkering van een fietsoversteekplaats. Er is een 

overrijdbare middengeleider aanwezig. Hekken versprerren een vlotte doorgang voor de 

fietsers. Veel fietsers gebruiken daarom aan de oostkant de parallelweg die net ten 

noorden van de Leirekensroute ligt. 

 

Figuur 51: situatie op de kruising van de Leirekensroute met de Brouwerijstraat 
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Concept 

De gemeente geeft aan hier een proefopstelling te willen doen. Het inrichtingsvoorstel 

gaat uit van een verkeersplateau en een fysieke verankering van de bestaande 

middenmarkering.  

Figuur 52: eerste inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Leirekensroute Brouwerijstraat, Londerzeel 

De gemeente geeft echter aan dat de middengeleider net is uitgevoerd in markering en 

niet met fysieke barrières om alle draaibewegingen van en naar de zijstraten toe te laten. 

Voor de proefopstelling zal een verkeersplateau ook niet haalbaar zijn. Nochtans is 

snelheidsremming een belangrijk aandachtspunt op deze locatie. Het is hier immers net de 

overgang tussen een kleine woonkern en het buitengebied. Zeker vanaf de noordkant 

komt men nog met hogere snelheid aangereden (snelheidsregime 70 km/u). Daarom 

worden het snoeien van de haag en het aanbrengen van dwarsstrepen op de rijbaan 

voorgesteld om hierop een antwoord te bieden.  
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Figuur 53: laatste inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Leirekensroute Brouwerijstraat, Londerzeel 

Niet weerhouden 

De herinrichting was gepland in september 2016. In augustus 2016 gebeurde er echter een 

dodelijk ongeval op een andere kruising langs de Leirekensroute in Londerzeel. Daardoor 

ontstaat er terughoudendheid. Er wordt nog beargumenteerd dat het scheppen van 

duidelijkheid zoals onderdeel van de proefopstelling, een belangrijke meerwaarde is. Er 

wordt echter niet meer overgegaan tot een proefopstelling. De gemeente wenst de studie 

van de provincie af te wachten waarin het hele tracé van de Leirekensroute bekeken zal 

worden. 
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6.5.6 Genkerbaan en Grote Hemmenweg in Zonhoven 

Situering 

De Grote Hemmenweg en de Genkerbaan zijn de twee meest noordelijke kruispunten op 

de Kleine Ring. De Grote Hemmenweg is een rustige lokale straat, de Genkerbaan is een 

lokale weg type I. 

 

Figuur 54: situering van de kruisingen van de Kleine Ring in Zonhoven met de Grote Hemmenweg en de 

Genkerbaan 

Bestaande situatie 

De kruising met de Genkerbaan is gemarkeerd met blokmarkering van een 

fietsoversteekplaats. Er is een middeneiland aanwezig met bajonetstructuur voor fietsers. 

Hekken versperren de vlotte doorgang voor fietsers. 

Figuur 55: situatie op de kruising van de Kleine ring met de Genkerbaan 
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Ter hoogte van de kruising met de Grote Hemmenweg is een verhoogde inrichting 

aangebracht. De fietsoversteek zelf is echter niet gemarkeerd. Hekken versperren de vlotte 

doorgang voor fietsers. 

Figuur 56: situatie op de kruising van de Kleine ring met de Grote Hemmenweg 

Concept 

De proefopstellingen in Zonhoven werden uitgetekend, maar het college van 

burgemeester en schepenen trok zich vroegtijdig terug uit het onderzoek. Zij zijn van 

mening dat er in de huidige situatie geen problemen zijn. 

Figuur 57: inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Genkerbaan, Zonhoven 
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Figuur 58: inrichtingsvoorstel fietsvoorrang Grote Hemmenweg, Zonhoven 
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7 Conclusie 

7.1 Algemeen 

De bedoeling van dit onderzoek was om tot een gedragen oplossing te komen voor een 

voorrangssituatie met voorrang voor fietsers op een kruising met een lokale weg. Dat werd 

eerst uitgewerkt met een stuurgroep en vervolgens geïmplementeerd op een aantal 

proeflocaties. De effectieve implementatie op het terrein aan de hand van proefprojecten 

leerde dat er voldoende tijd moet uitgetrokken worden om iedereen te overtuigen en 

vervolgens de inrichting effectief te implementeren. 

Om een goed inrichtingsconcept voor fietsers in de voorrang uit te testen op het terrein 

werden een aantal proeflocaties ingericht volgens een gedragen concept. Om te komen tot 

zulk gedragen concept was er een langer overlegproces nodig dan vooraf gedacht. Het is 

belangrijk om rekening te houden met een aantal overlegmomenten en adviezen van de 

politie.  

Daarnaast was het duidelijk dat er bij alle partners een koudwatervrees bestond om de 

weginrichting aan te passen. Dat heeft ertoe geleid dat er verschillende proeflocaties niet 

doorgingen. De locaties waar de proefopstellingen wel werden uitgevoerd werden echter 

steeds positief geëvalueerd. Alle betrokken actoren waren enthousiast over de resultaten 

en  alle partijen (met uitzondering van één gemeente) gaan verder  met het definitief 

inrichten van de proeflocaties en / of uitbreiden van locaties waar fietsers in de voorrang 

worden gebracht bij de kruising van een fietsweg met een lokale weg. 

De herinrichting leidde tot de vaststelling van een veiliger verkeersgedrag. Er zijn meer 

interacties met een defensief oversteekgedrag en waarbij de voorrangsregeling correct 

wordt opgevolgd. 

 Opvolgen 
voorrangsregeling 
VOOR 

Opvolgen 
voorrangsregeling 
TIJDENS 

Defensief 
oversteekgedrag 
VOOR 

Defensief 
oversteekgedrag 
TIJDENS 

Mortsel  

Deurnestraat 

129 

(19%) 

607 

(96%) 

551 

(82%) 

604 

(96%) 

Mortsel  

Dieseghemlei 

405 

(14%) 

457 

(96%) 

407 

(86%) 

458 

(96%) 

Zwevegem  

Hugo Verrieststraat 

2 

(/) 

9 

(/) 

4 

(/) 

8 

(/) 

Aalst 

Bergenmeersenstraat 

7 

(19%) 

44 

(88%) 

29 

(78%) 

43 

(86%) 

Tabel 25: Overzichtstabel met geanalyseerde interacties tijdens de camera registraties 
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Dankzij de proefopstellingen neemt de duidelijkheid op het terrein toe voor alle 

weggebruikers. Een eenduidige afspraak over de inrichting, zal de duidelijkheid nog verder 

doen toenemen.  
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7.2 Inrichting 

Op basis van de evaluatie van de proefopstellingen kan de initiële conceptoplossing 

behouden blijven. Er wordt wel gekozen voor de inrichting met pijlmarkering. Dat is 

immers een reeds gekende veelvuldig toegepaste wegmarkering. Ze geeft bovendien de 

meest duidelijke boodschap van fietsers in twee rijrichtingen. De markering met aslijn 

daarentegen is in België totnogtoe eerder ongekend en werd overal foutief uitgevoerd. 

Ook het voorrangsbord B15 werd toegevoegd op de fietsweg. Fietsers worden hiermee 

gewezen op het naderen van een kruispunt waar zij voorrang hebben. Aandacht voor 

voldoende (punt)verlichting is eveneens essentieel gebleken op basis van de evaluatie van 

de proefopstellingen.  

Figuur 59: basisinrichting voor een kruising van een fietsroute en een lokale weg met voorrang voor fietsers 
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8 BIJLAGEN 
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8.1 Bijlage 1: Suggesties 

8.1.1 Inrichting oversteeklocatie: rode kleur 

Het aanbrengen van de rode kleur is een belangrijk aandachtspunt. Bij de proeflocaties 

werd verf gebruikt die bij bepaalde weersomstandigheden resulteert in een glad wegdek. 

Beter geschikt is een stroever materiaal dat niet glad wordt en zo weinig mogelijk 

weerstand biedt. In die zin zouden de kenmerken van asfalt zoveel mogelijk behouden 

moeten worden. In de provincie Antwerpen werd in die zin een rode slemlaag van 

Velucolor toegepast. 

 

Foto 20: rode slemlaag in de fietsstraat Lucien Bevernagestraat te Kapellen 

8.1.2 Toekomstige inrichting van fietsroutes 

Er wordt geïnvesteerd in fietssnelwegen en fietsroutes en aldus worden er heel wat 

nieuwe aangelegd. Tot nog toe bleven de kruisingen eerder onderbelicht. Deze studie wil 

daarin verandering brengen. Het inrichtingsconcept met voorrang voor fietsers is 

toepasbaar op al deze nieuwe routes. Er dient wel van bij aanvang (planningsfase van de 

route) rekening gehouden te worden met de inrichting van de kruising en de 

zichtafstanden. Aangezien heel wat lange-afstand-fietsroutes langs spoorwegen of 

waterwegen lopen, moet er ook rekening gehouden worden met voldoende afstand tussen 

de overweg en de kruising. 
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8.1.3 Kruisingen zonder voorrang voor de fietser 

Deze nota behandelt de kruisingen van fietsroutes met lokale wegen. Op kruisingen met 

bovenlokale wegen en op de uitzonderlijke kruisingen met lokale wegen waar voorrang 

niet mogelijk bleek, zijn er ook heel wat mogelijkheden om een gewenst comfort- en 

veiligheidsniveau te bereiken. In eerste instantie is dat vanzelfsprekend een ongelijkvloerse 

kruising. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden: 

 Fietsrotonde zoals in Zwolle7  

 8 

In het geval waarbij gekozen wordt voor een voorrangsgeregelde kruising met fietsers uit 

de voorrang is ook steeds duidelijkheid belangrijk. Vandaag de dag zijn automobilisten 

meestal hoffelijk en staan hun voorrang af aan overstekende fietsers. Een goede 

aanduiding van de oversteeklocatie is dan nog steeds belangrijk. Er moet wel een duidelijk 

onderscheid blijven met de situatie waarbij fietsers wel voorrang hebben.  

                                                                            
7 Fietsrotonde Zwolle op https://www.verkeersnet.nl/11159/fietsrotonde-zwolle/ of 

https://www.zwolle.nl/fietsrotonde 

8 Zie CROW Fietsverkeer  Tijdschrift voor fietsbeleid en fietspraktijk, nr 39, jaargang 15, 
najaar 2016, blz 32  35. Verkeersnet 10 april 2017 
https://www.verkeersnet.nl/22338/snelheidsadvies-verkeerslicht-fietsers/. Schwung app 
in Verkeersnet 16 maart 2017. Verkeerslicht met groenvoorspeller in Verkeersnet 27 maart 
2017. Warmtesensor in Verkeersnet 26 september 2016. 
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8.2 Bijlage 2: Analyse Fietsostrade te Mortsel 

8.3 Bijlage 3: Analyse Guldensporenpad 

8.4 Bijlage 4: Analyse Leirekensroute 

8.5 Bijlage 5: Analyse fietsroute te Zonhoven 

 

 


