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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. 

 

 

Deze brochure 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 Fietsers in de voorrang 
 

Veel beleidsactoren in Vlaanderen willen het fietsgebruik stimuleren. De aanleg van 

aangepaste en aparte fietsinfrastructuur biedt daarbij een meerwaarde. Ondertussen 

hebben lokale besturen, provincies en de Vlaamse overheid een uitgebreid netwerk van 

deze fietswegen gerealiseerd. De routes zijn vaak autovrij en gericht op de kortste en 

snelste verbinding tussen belangrijke attractiepolen.  

De kruisingen van fietswegen met een gewone, lokale weg zijn vaak knelpunten, vooral 

door een wirwar aan vormgevingen met elk hun eigen voorrangsregeling. Bovendien 

betekent elke kruising van een fietsweg zónder voorrang voor de fietser een oponthoud 

voor die laatste.  

Fietsberaad Vlaanderen onderzocht op verschillende locaties waar en volgens welke 

inrichtingsprincipes de fietser voorrang kan krijgen in een verkeersveilige omgeving. Met 

dit onderzoek wil de organisatie de leesbaarheid van de kruisingen van fietswegen met 

lokale wegen verbeteren zodat finaal de veiligheid voor alle weggebruikers en het 

fietsgebruik verhogen.  

Samen met de resultaten van het onderzoek reikt dit document ook de instrumenten aan 

om zelf te onderzoeken of een bepaalde locatie in aanmerking komt voor een 

voorrangsregeling met fietsers in de voorrang.  

Deze brochure is de samenvatting van een ruimer onderzoeksrapport dat eveneens 

beschikbaar is op de website van Fietsberaad Vlaanderen.  
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2 Waarom fietsers in de voorrang? 
 

Er zijn heel wat redenen en argumenten om fietsers in of uit de voorrang de weg te laten 

kruisen. Vaak zijn deze argumenten gebaseerd op subjectieve ervaringen. 

Beleidsmatig pleit het merendeel van de argumenten ervoor om fietsers voorrang te 

geven op een kruising. Vooral de grotere effectiviteit van de fietsinvesteringen en de 

doorstroming die gerealiseerd wordt voor de fietsers, zijn belangrijke elementen. Als het 

gaat om de realisatie van een hoger fietsgebruik, dan pleiten alle argumenten voor 

fietsers in de voorrang. 

Het belangrijkste tegenargument om fietsers in de voorrang te brengen bij gelijkgrondse 

kruisingen met lokale wegen gaat over het aanvoelen van onveiligheid: uit de voorrang 

Uiteraard is een voorrangsituatie altijd locatiegebonden, maar net door een uniforme 

basisvormgeving toe te passen, verhoogt de duidelijkheid en dus ook de verkeersveiligheid 

van de voorrangssituatie. 

Dat het op dit moment geen gewoonte of traditie is, is geen excuus: gewoontes 

zullen/kunnen altijd wijzigen, het komt er op neer om ze duidelijk voor te stellen. 
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3 Verkennend onderzoek 
 

Vlaanderen kent geen traditie om bij kruisingen fietsers voorrang te geven ten 

opzichte van het gemotoriseerd verkeer. Die situatie geeft aanleiding tot een 

uitgebreid palet aan mogelijke vormgevingen en voorrangsaanduidingen. Dit deel 

geeft een overzicht van situaties in Vlaanderen en in de buurlanden, waar voorrang 

voor de fietsers wél gebruikelijk is.  

3.1 Vlaanderen 

Fietsers in de voorrang komt in het Vlaams gewest vrij veel voor op fietspaden langs 

belangrijke voorrangswegen. Samen met de voorrangsweg krijgt ook het bijhorende 

fietspad voorrang. Op andere locaties krijgen fietsers minder vaak voorrang. 

Het Vademecum Fietsvoorzieningen zegt dat bij een kruising van een fietssnelweg met 

een lokale weg type 3 de fietser voorrang kan krijgen. Over de vormgeving hiervan doet 

het Vademecum geen uitspraken. 

Een screening van heel wat locaties toonde aan dat er momenteel in Vlaanderen een 

wirwar van vormgevingen bestaat voor eenzelfde voorrangssituatie. Daarbij is het niet 

altijd duidelijk wie nu voorrang moet verlenen of niet. De nood aan een eenduidige 

inrichting is dus hoog. 

Het onderzoek focuste op gelijkgrondse kruisingen van een fietsroute/fietsweg met een 

lokale weg. Binnen Vlaanderen zijn een aantal van deze kruisingen al ingericht met fietsers 

in de voorrang. 

 

Figuur 1: Fietsers in de voorrang: ringfietspad Zurenborgstraat Antwerpen 
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Figuur 2: Fietsers in (fietspadbelijning op de oversteek) en uit (haaientanden op het fietspad) de voorrang 

Harmoniestraat Herselt 

 

Figuur 3: Fietsers uit de voorrang (Mechelen) 
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Figuur 4: Fietsers uit de voorrang (Mortsel) 

 

Figuur 5: Fietsers uit de voorrang (Deinze) 
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3.2 Nederland 

In Nederland worden kruisingen van fietsroutes met erftoegangswegen standaard 

uitgevoerd met fietsers in de voorrang. De voorrangssituatie in Nederland wordt 

eenvormig en duidelijk vormgegeven volgens de inrichtingseisen van de Ontwerpwijzer 

fietsverkeer: 

 

 Altijd met een verkeersdrempel, zodat de snelheid van de auto beperkt is tot max 

30 km/u. 

 Altijd met een doorlopende verharding, zodat de fietsroute duidelijk herkenbaar 

is. 

 Altijd met een goed uitzicht, zodat fietser en automobilist elkaar zien. 

 Altijd met borden en markering die de voorrang aangeven. 

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

middeneiland in de te kruisen weg. 

 

 

Figuur 6: Voorrang fietssnelweg Breda met middeneiland  
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3.3 Duitsland 

In de Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA, 2010) van de 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV) is een onderdeel 

opgenomen over de vormgeving van fietsers in de voorrang.  

 

Figuur 7: Figuur 68 uit de ERA 

De aanbeveling leunt heel hard aan tegen de Nederlandse aanbeveling. Het fietspad loopt 

door over de weg, wordt aangeduid met een rode kleur en ligt op een verkeersdrempel of -

plateau. Men beveelt aan om de voorrang met borden en markeringen aan te duiden, 

zodat de fietser kan doorrijden. 

 

 

Figuur 8: Fietsers in de voorrang (Vennbahn, Roetgen)  
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4 Waar wel, waar niet? Een afwegingskader 
als basis voor beslissingen 

 

De beslissing om fietsers voorrang te geven, kan niet standaard toegepast worden op 

elke locatie. Hier bespreken we de verschillende elementen van het afwegingskader, 

zodat er op een systematische manier kan nagegaan worden of de kruising geschikt 

is voor het toepassen van fietsers in de voorrang. 

4.1 Globaal afwegingskader 

Fietsers voorrang geven op de kruising van een fietsweg met een lokale weg kan niet 

zomaar overal. Ga eerst na of de locatie van de kruising geschikt is voor deze 

voorrangssituatie. Literatuuronderzoek resulteerde in een overzichtsfiguur van het 

afwegingsproces, waarin we harde en zachte randvoorwaarden onderscheiden.  

Harde voorwaarden zijn beoordelingen van een kruisingslocatie die meteen uitsluitend 

zijn voor het toepassen van fietsers in de voorrang. Als er voor de locatie één van deze 

voorwaarden geldt, kan er geen sprake zijn om fietsers in de voorrang te laten kruisen. 

Zachte randvoorwaarden zijn voorwaardelijk. In tegenstelling tot de harde voorwaarden 

zijn er hier nog remediërende maatregelen mogelijk om fietsers in de voorrang toch 

mogelijk te maken. Hier geldt geen alles of niets oordeel. Evalueer per aspect en ga 

vervolgens na welke aspecten en in welke mate ze spelen. Hoe meer zachte 

randvoorwaarden er zijn waaraan niet voldaan kan worden, hoe minder evident het wordt 

om fietsers in de voorrang te zetten. 

 

 

Figuur 9: boomstructuur voor toepassingsgebied van het principe van voorrang voor fietsers 
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4.1.1 Harde voorwaarden 

Wegencategorisering 

Het uitgangspunt van de studie was de kruising van fietswegen met lokale wegen. Bij 

kruisingen met wegen met een hogere categorie dient de kruising idealiter ongelijkvloers 

of met verkeerslichten met fietsdetectie uitgevoerd te worden.  

Tram 

Spoorvoertuigen hebben altijd voorrang. Bij de aanwezigheid van een tram bij de 

kruising (hetzij in een aparte bedding, hetzij in gemengd verkeer), kan de voorrang voor 

fietsers niet worden toegepast. 

Aantal rijstroken 

Voorrang voor fietsers kan enkel indien de kruisende weg maximaal één rijstrook per 

rijrichting heeft. Ook busstroken, busbanen, overrijdbare beddingen worden bij het 

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

oversteekbeweging te onveilig geacht en is de kruisende weg waarschijnlijk van een hoger 

belang dan de fietsweg. Voorrang voor de fietsers wordt dan niet toegepast. 

Voldoende opstelruimte bij spooroverweg of beweegbare brug 

Fietswegen lopen vaak parallel aan spoor- of waterwegen. Bij kruisingen met 

gemotoriseerd verkeer zijn er dan bruggen, tunnels of overwegen. Bij beweegbare bruggen 

of overwegen zal het kruisende gemotoriseerd verkeer niet mee door kunnen. Fietsers 

kunnen in die situatie wel nog steeds doorrijden. Als het gemotoriseerd verkeer niet kan 

doorrijden omdat zij voorrang moeten geven aan fietsers ontstaan er problemen bij het 

sluiten van de overweg of het bewegen van de brug. Als er voldoende opstelruimte 

(maatgevend: de opstelruimte van een personenwagen) is bij de overweg of de brug, is dit 

geen probleem. Als de opstelruimte onvoldoende is, kan de voorrang voor fietsers niet 

worden toegepast. 

4.1.2 Zachte randvoorwaarden 

Intensiteit gemotoriseerd verkeer 

De gemiddelde intensiteit van het gemotoriseerd verkeer bedraagt gemiddeld niet meer 

dan 8  

Door sturing en/of beperking van het autoverkeer, kan er ook remediërend aan deze 

voorwaarde gewerkt worden. 
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Continuïteit fietsverkeer 

De veiligheid van fietsers in de voorrang wordt onder andere bepaald door het aantal 

fietsers, 

aandachtspunt: hoe meer continuïteit in de stroom, des te veiliger de oversteek in de 

voorrang kan verlopen. De voorkeur gaat dus uit naar locaties met veel fietsers en een 

continue stroom van fietsers. 

Remediëring voor deze voorwaarde bestaat uit het verhogen van het aantal fietsers door 

fietsstimuli. 

Snelheid gemotoriseerd verkeer 

De maximaal aanvaardbare snelheid ter hoogte van de kruising is 50 km/h. Indien gewenst 

kan de snelheid lokaal ook teruggebracht worden. De inrichting van de kruising moet de 

snelheidsreductie verder ondersteunen aan 30 km/h op de kruising zelf.  

Het werken met bijkomende snelheidsremmers kan deze voorwaarde remediëren. 

Zichtbaarheid en zichtafstanden 

Zichtbaarheid op de kruising is van groot belang. Om voorrang te kunnen verlenen moet 

er zicht zijn op het aankomende verkeer. Het stopzicht bij een snelheid van 30km/h 

bedraagt 20m. Bij 20m of meer is sprake van een goede zichtbaarheid.  

Indien de zichtbaarheid lager is dan 20m zijn zichtondersteunende maatregelen 

noodzakelijk. Mogelijkheden hiervan zijn verkeersspiegels, lage obstakels, een versmalling 

beter niet in de voorrang gezet. 

Kruisende voetgangers- of fietsersstroom 

In sommige gevallen kan de dwarse of kruisende voetgangers- of fietsersstroom 

belangrijker zijn dan de fietsstroom op de fietsweg. In de afweging dient meegenomen te 

worden of voorrang voor de fietsweg in dit geval aangewezen is of niet. 
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5 Vormgeving. Een basis om verder te 
werken 

Op dit moment kent Vlaanderen een wirwar aan vormgevingen voor 

oversteekplaatsen en kruisingen van fietsverkeer met gemotoriseerd verkeer. De 

locaties waar fietsers in de voorrang kunnen, moeten een inrichting krijgen die 

eenduidig en veilig is voor de betrokken verkeersdeelnemers.  

De uitwerking van een basisconcept om fietsers voorrang te verlenen bij kruisingen, 

gebeurde aan de hand van een aantal bouwstenen. Deze bouwstenen zijn elementen uit 

de wegcode en elementen die de leesbaarheid van de kruising met fietsers in de voorrang 

verbeteren. Uitgetekend ziet die oplossing er als volgt uit. 

Figuur 10: basisinrichting voor een kruising van een fietsroute en een lokale weg met voorrang voor fietsers 
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Snelheidsremming 

Rem de snelheid voor het gemotoriseerd verkeer af door het inrichten van een  

verkeersplateau. Plaats 150m ervoor een verkeersbord A14 om het verkeersplateau aan te 

kondigen.  

Voorrangsaanduiding 

Om fietsers voorrang te geven, moet de automobilist voorrang verlenen. Plaats voor de 

kruising op de lokale weg het verkeersbord B1, ondersteund door haaientanden op de weg. 

Gebruik verkeersbord M9 als onderbord. Plaats op de fietsweg een voorrangsbord B15a 

met aangepaste afmetingen. 

Markeringen 

Duid het plateau aan met de geldende markeringen: een dwarsstreep en korte en lange 

parallelle strepen. 

Gebruik de fietspadmarkering op de kruising als juridisch correcte markering om fietsers 

voorrang te geven. 

Breng een asmarkering aan op de fietsweg. Start vanop voldoende afstand (15m) voor de 

kruising en plaats de strepen dichter bij mekaar bij het naderen van het kruispunt.  

Breng pijlmarkeringen aan op de kruising.  

Materiaalgebruik 

Trek het materiaalgebruik van de fietsroute door over de rijbaan.  

Kleurgebruik 

Breng op de fietsroute een rode kleur aan die vanop voldoende afstand (15m) voor de 

kruising aanvangt.  

Verlichting 

Zichtbaarheid draait om zien en gezien te worden. Verlichting ter hoogte van de oversteek 

zorgt ervoor dat zowel de markering als de aankomende fietser verlicht wordt. Plaats 

hiervoor accentverlichting, bij voorkeur afwijkend van de andere verlichting op de weg. 

Ondersteunende elementen 

Bij bovenstaande bouwstenen zijn er aanvullingen mogelijk. Het gaat dan om de realisatie 

van een middeneiland bij veel kruisend verkeer, vertragend materiaalgebruik op de rijweg 

 of het versmallen van de rijbaan 

ter hoogte van de kruising. 
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Elke locatie is specifiek 

Het basisconcept kan gezien worden als een richtlijn bij het ontwerpen van nieuwe 

kruisingen in standaardsituaties. De oplossing die op het terrein geïmplementeerd wordt, 

is in alle gevallen afhankelijk van de specifieke context van de locatie.  

Uit de proeflocaties leerden we dat de meeste bestaande situaties niet standaard zijn: geen 

haakse aansluiting, kruisende wegen, privé-inritten,  en dat er dus aanpassingen nodig 

zijn in functie van de locaties. Dezelfde redenering geldt uiteraard ook voor de nieuwe 

kruisingen in niet-standaardsituaties. 
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6 In de praktijk 
Het voorgestelde afwegingskader en het basisconcept werden in de praktijk 

aangebracht op zeven proeflocaties verspreid over Vlaanderen. Bij de selectie werd 

er gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit wat betreft de verschillende 

afwegingselementen. Vier locaties werden voor en na de herinrichting gemonitord 

werd de voor- en na-situatie zonder camera

opgevolgd. Op die manier werden het afwegingskader en het basisconcept 

beoordeeld, alsook de effecten op het gedrag van de betrokken verkeersdeelnemers.  

6.1 Onderzochte fietswegen 

De zeven proeflocaties werden geselecteerd lang drie fietswegen in Vlaanderen: 

 Fietsostrade Antwerpen  Mechelen in Mortsel 

 Guldensporenpad in Kortrijk, Zwevegem en Avelgem 

 Leirekensroute in Aalst, Opwijk, Merchtem en Londerzeel 

 

Figuur 11: Overzichtskaart onderzochte fietswegen 
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6.1.1 Fietsostrade Antwerpen  Mechelen (Mortsel) 

 

Figuur 12: Aanduiding kruisingen fietsostrade met lokale wegen in Mortsel (fietsers in de voorrang = groen, 

fietsers uit de voorrang = rood) 

De fietsostrade in Morstel is een drukke fietsroute met op werkdagen meer dan 4000 

fietsers aan de noordelijke kruisingen. De route loopt parallel aan de spoorlijn Antwerpen-

Mechelen en verloopt hoofdzakelijk in stedelijk gebied. 

In Mortsel zijn er zes kruisingen van de fiestostrade met lokale wegen, allemaal lokale 

wegen type II. De vormgeving van de kruisingen is telkens verschillend, op twee kruisingen 

hadden de fietsers bij de start van het project al voorrang.  
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6.1.2 Guldensporenpad (Kortrijk, Zwevegem en Avelgem) 

 

Figuur 13: Aanduiding kruisingen Guldensporenpad met lokale wegen in Mortsel (fietsers in de voorrang = groen, 

fietsers uit de voorrang = rood) 

Het Guldensporenpad volgt de oude spoorbedding van Kortrijk via Zwevegem tot 

Avelgem. Op een werkdag maken er in de buurt van Kortrijk meer dan 1000 fietsers 

gebruik van deze fietsroute. De kruisingen met lokale wegen liggen eerder in landelijk 

gebied of in een kern en zijn ook hier verschillend ingericht. Op twee kruisingen in Kortrijk 

hadden de fietsers bij de start van het proefproject al voorrang. 
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6.1.3 Leirekensroute (Aalst, Opwijk, Merchtem en Londerzeel)  

 

Figuur 14: Aanduiding kruisingen Leirekensroute met lokale wegen (fietsers in de voorrang = groen, fietsers uit de 

voorrang = rood) 

Ook de Leirekensroute volgt de oude spoorbedding tussen Aalst, Opwijk, Merchtem en 

Londerzeel. De route loopt door een gevarieerd gebied: kernen, landelijk gebied en 

groengebied wisselen mekaar af. Dagelijks worden er meer dan 1200 fietsers geteld in de 

buurt van Aalst.  

Op het traject van de route heeft de fietser op een aantal kruisingen al voorrang.  
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6.2 Proeflocaties met camera-evaluatie 

Op de volgende vier locaties werd een proefopstelling ingericht volgens het basisconcept. 

 maar ook op basis van feedback van stakeholders, 

bewoners en gebruikers. 

 Fietsostrade Antwerpen - Mechelen, kruising Deurnestraat, Mortsel 

 Fietsostrade Antwerpen  Mechelen, kruising Dieseghemlei, Mortsel 

 Guldensporenpad, kruising Hugo Verrieststraat, Zwevegem 

 Leirekensroute, kruising Bergenmeersenstraat, Aalst 

Voor elk van deze locaties werd er gedurende 4 uur gefilmd in de ochtend, van 7u00 tot 

11u00, zowel voor als na de invoering van de proefopstelling. Op die manier werd er 

beeldmateriaal verzameld tijdens en na de spitsuren. De vier uren beeldmateriaal werden 

vervolgens geanalyseerd.  

Elke interactie tussen een verkeersdeelnemer op de fietsroute en een verkeersdeelnemer 

op de kruisende rijbaan werd verder bekeken. De beoordeling van de interactie verliep 

volgens een vastgelegd schema, waarbij zowel het opvolgen van de bestaande 

voorrangsregeling als de oversteekstijl werden beoordeeld.  

 

  Oversteekstijl  

Offensief Defensief 

O
p

vo
lg

in
g

 
vo
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rr

an
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sr
eg

el
in

g
 

Verkeersdeelnemer in 
voorrang eerst 

Voorrang nemen Voorrang krijgen Aantal interacties 
volgens 
voorrangsregeling 

Verkeersdeelnemer uit 
voorrang eerst 

Voorrang afnemen Voorrang afstaan Aantal interacties 
tegen 
voorrangsregeling 

 Aantal offensieve 
interacties 

Aantal defensieve 
interacties 

Totaal aantal 
interacties  

Figuur 15: Vier types voorrangsgedrag 

Bij de opvolging van voorrangsregeling wordt geanalyseerd of de verkeersdeelnemer in de 

voorrang eerst voorbij komt, dan wel de verkeersdeelnemer uit de voorrang. De 

oversteekstijl wordt beoordeeld als offensief of defensief: dwingt degene die eerst ging 

zijn passage af of liet de ene verkeersdeelnemer de andere voorgaan? 
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De combinatie van de twee elementen resulteert in volgende mogelijkheden: 

 Voorrang weggebruiker die voorrang heeft, gaat als eerste doordat 

hij zijn voorrang afdwingt zonder veel rekening te houden met de kruisende 

verkeersdeelnemer. 

 Voorrang , gaat eerst zonder dat hij 

dat moet afdwingen maar eerder omdat de kruisende verkeersdeelnemer hem 

laat voorgaan. 

 Voorrang afnemen , gaat eerst omdat 

hij de oversteek afdwingt zonder veel rekening te houden met de kruisende 

verkeersdeelnemer. 

 Voorrang afstaan de weggebruiker die geen voorrang heeft, gaat eerst omdat 

de verkeersdeelnemer met voorrang zijn voorrang afstaat. 

In een verkeersveilige omgeving streven we naar een correcte opvolging van de 

voorrangsregeling gekoppeld aan een defensief oversteekgedrag. 

6.3 Proeflocaties zonder camera-evaluatie 

Op drie locaties werd er enkel gebruik gemaakt van de feedback van stakeholders, 

gebruikers en bewoners.  

 Fietsostrade Antwerpen  Mechelen, kruising Molenstraat, Mortsel 

 Leirekensroute, kruising Bergekouter, Aalst 

 Leirekensroute, kruising Wijngaardstraat, Opwijk 
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6.4 Uitwerking en evaluatie proeflocaties 

Voor elke proeflocatie wordt de proefopstelling kort toegelicht.  Bij de uitwerkingen 

wordt duidelijk dat het basisconcept het uitgangspunt is, maar dat de oplossing die 

op het terrein geïmplementeerd wordt afhankelijk is van de specifieke context van 

de locatie. 

6.4.1 Fietsostrade Antwerpen - Mechelen, kruising Deurnestraat, Mortsel  

Binnen/buiten bebouwde kom Binnen bebouwde kom 

Type weg Lokale weg, type II (in Mortsel verder ingedeeld 

als type L2a, een gebiedsontsluitingsweg)  

Aantal fietsers 1600  4300 per dag 

Stedelijkheidsgraad 

Cameraregistratie 

Stedelijk 

Ja 

 

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

het grondgebied van 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 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. 

De fietsostrade aan de kruising met de Deurnestraat maakt een chicane, een kunstmatige 

bocht, 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 lagen twee fietsoversteekplaatsen uit de voorrang, aangeduid 

met blokmarkeringen en een rode coating, in combinatie met een middenberm. De 

fietsoversteekplaatsen lagen telkens in het verlengde van de fietsostrade. De 

fietsintensiteiten zijn er erg hoog (meer dan 4000 fietsers per dag). De zichtbaarheid van 

de fietsers was erg beperkt wegens de gesloten wand van de spoorwegbrug en het 

niveauverschil (fietsers moeten bergop richting Deurnestraat). 
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Figuur 16: Oorspronkelijke situatie kruising Deurnestraat Mortsel 

In de oorspronkelijke situatie waren de fietsoversteekplaatsen en de geldende 

voorrangsregeling duidelijk aangeduid door middel van signalisatie en markeringen. 

Samen met de zeer hoge fietsaantallen zorgde dit voor hoffelijke interacties waarbij de 

automobilist zijn voorrang afstaat en de fietser eerst laat oversteken. Interacties waarbij de 

auto zijn voorrang neemt of krijgt maken minder dan 20% uit van alle interacties. 

 Oversteekstijl  

Offensief Defensief 

O
p

vo
lg

in
g

 
vo

o
rr

an
g

sr
eg

el
i

n
g

 

Verkeersdeelnemer in 
voorrang eerst 

117 12 129 

19% 

Verkeersdeelnemer uit 
voorrang eerst 

8 539 547 

81% 

 125 

18% 

551 

82% 

676  

Tabel 1: Waargenomen interacties kruising Deurnestraat Mortsel, voor het proefproject 
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Op basis van overleg met verschillende betrokkenen werd volgende inrichting 

voorgesteld: 

 

Figuur 17: Inrichtingsvoorstel Deurnestraat Mortsel 

Het voorgestelde rijbaankussen werd in de uiteindelijke inrichting niet aangebracht.  

 

Figuur 18: Inrichting tijdens het proefproject Deurnestraat Mortsel 
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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.  

Het proefproject zorgde ervoor dat het aantal defensieve interacties waarbij de 

voorrangsregeling werd opgevolgd, duidelijk toenam. De inrichting is verduidelijkt en 

komt beter overeen met het gebruik. Toch zijn er nog 23 interacties waarbij de 

automobilist de voorrang afneemt en eerst doorrijdt. Mogelijk komt dit door het 

ontbreken van een snelheidsremmende maatregel. 

 Oversteekstijl  

Offensief Defensief 

O
p

vo
lg

in
g

 
vo

o
rr

an
g

sr
eg

el
i

n
g

 

Verkeersdeelnemer in 
voorrang eerst 

5 602 607 

96% 

Verkeersdeelnemer uit 
voorrang eerst 

23 2 25 

4% 

 28 

4% 

604 

96% 

632  

Tabel 2: Waargenomen interacties kruising Deurnestraat Mortsel, tijdens het proefproject 

Na het doorlopen van het proefproject besliste de gemeente om de situatie met fietsers in 

de voorrang te behouden. Voor de definitieve inrichting voert ze enkele aanpassingen 

door: de gemeente zal de bestaande middenberm wegnemen om meer 

(manoeuvreer)ruimte aan fietsers te geven en de oversteek ruimer vorm te geven, en de 

fietsoversteek zal in het midden van de brug gelegd worden. Hierdoor vergroot de 

zichtbaarheid van de fietsers aanzienlijk.  De zebrapaden en de fietsoversteek worden 

losgekoppeld.   
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6.4.2 Fietsostrade Antwerpen  Mechelen, kruising Dieseghemlei, Mortsel  

Binnen/buiten bebouwde kom Binnen bebouwde kom 

Type weg Lokale weg, type II (in Mortsel verder ingedeeld 

als type L2b, een wijkontsluitingsweg) 

Aantal fietsers 4000 per dag 

Stedelijkheidsgraad 

Cameraregistratie 

Stedelijk 

Ja 

 

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. 

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 rijden 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. In de oorspronkelijke situatie hadden de fietsers reeds 

voorrang door de doorlopende fietspadmarkering. 

 

Figuur 19: Oorspronkelijke situatie kruising Dieseghemlei Mortsel 
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De bestaande voorrangsregeling werd in 86% van de interacties nageleefd, en dat 

gebeurde op een uitzondering na, met een defensieve oversteekstijl. 

 Oversteekstijl  

Offensief Defensief 

O
p

vo
lg

in
g

 
vo

o
rr

an
g

sr
eg

el
i

n
g

 

Verkeersdeelnemer in 
voorrang eerst 

1 404 405 

86% 

Verkeersdeelnemer uit 
voorrang eerst 

63 3 66 

14% 

 64 

14% 

407 

86% 

471 

Tabel 3: Waargenomen interacties kruising Dieseghemlei Mortsel, voor het proefproject 

Het toepassen van het basisconcept op deze kruising resulteerde in volgend 

inrichtingsvoorstel: 

 

Figuur 20: Inrichtingsvoorstel Dieseghemlei Mortsel 

Aan de zuidwestelijke zijde werd een STOP (B5) in plaats van een loutere voorrang (B1) 

voor gemotoriseerd verkeer aangebracht. Dit had vooral te maken met de zichtbaarheid 

op het aankomende fietsverkeer. 



 

Brochure  

Fietsers in de voorrang 29 

 

Bovendien werd de voorrangsregeling op het hele kruispunt gewijzigd. De bestaande 

voorrang aan rechts werd gewijzigd in een voorrangsregeling voor de rijbaan parallel aan 

de fietsostrade. Aangezien de fietsostrade hier een fietspad naast de rijbaan is, hebben de 

voorrangsborden immers betrekking op het volledige kruispunt. 

Bij de uiteindelijke inrichting werd de asmarkering op de fietsostrade niet geschilderd en 

werden de paaltjes niet weggenomen.  

 

Figuur 21: Inrichting tijdens het proefproject Dieseghemlei Mortsel 

De proefopstelling verhoogde de leesbaarheid van de voorrangssituatie dankzij de nieuwe 

markering en bebording. De (mindere) zichtbaarheid op de oversteek wijzigde niet. De 

stopstreep en de snelheidsremmer hebben hier echter wel bijgedragen aan een aangepast 

rijgedrag van de automobilist.  

Tijdens het proefproject verhoogde het aandeel correcte voorrangsopvolgingen van 86% 

tot 96%. Al deze interacties gebeurden met een defensieve oversteekstijl.  

 Oversteekstijl  

Offensief Defensief 

O
p

vo
lg

in
g

 
vo

o
rr

an
g

sr
eg

el
i

n
g

 

Verkeersdeelnemer in 
voorrang eerst 

0 457 457 

96% 

Verkeersdeelnemer uit 
voorrang eerst 

20 1 21 

4% 

 20 

4% 

458 

96% 

478 

Tabel 4: Waargenomen interacties kruising Dieseghemlei Mortsel, tijdens het proefproject 
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Zelfs met een ongewijzigde voorrangsregeling voor de fietsers leidt een duidelijke en 

leesbare inrichting tot een toename van de interacties met een correcte 

voorrangsopvolging en defensief oversteekgedrag. De 20 interacties waarbij de 

automobilist geen voorrang verleent, hebben ook niet tot gevaarlijke situaties geleid. 

De nieuwe situatie (met fietsers in de voorrang) wordt ook hier behouden. Wel wordt er 

bekeken of er via bijkomende circulatiemaatregelen (oa. in de Amadeus Stockmanslei) 

meer ruimte gegeven kan worden aan de fietsers.   
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6.4.3 Guldensporenpad, kruising Hugo Verrieststraat, Zwevegem 

Binnen/buiten bebouwde kom Binnen bebouwde kom 

Type weg Lokale weg type III 

Aantal fietsers 50 tijdens de spits 

Stedelijkheidsgraad 

Cameraregistratie 

Halfopen 

Ja 

 

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

aan de rand van een woonwijk. De Hugo Verrieststraat is een brede woonstraat. Het 

Guldensporenpad dwarst deze nagenoeg loodrecht. Ter hoogte van de oversteek is er een 

rijbaanversmalling. Er rijden weinig fietsers en motorvoertuigen. De kruising met fietsers 

verliep met fietsers uit de voorrang. 

 

Figuur 22: Oorspronkelijke situatie kruising Hugo Verrieststraat Zwevegem 
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Het aantal waargenomen interacties aan de kruising was beperkt. Wel werd er duidelijk 

dat de voorrangsregeling niet eenduidig werd opgevolgd. 

 Oversteekstijl  

Offensief Defensief 

O
p

vo
lg

in
g

 
vo

o
rr

an
g

sr
eg

e
li

n
g

 

Verkeersdeelnemer in 
voorrang eerst 

1 1 2 

Verkeersdeelnemer uit 
voorrang eerst 

0 3 3 

 1 4 5 

Tabel 5: Waargenomen interacties kruising Hugo Verrieststraat Zwevegem, voor het proefproject 

Volgend inrichtingsvoorstel werd door de werkgroep weerhouden voor implementatie op 

het terrein. Als snelheidsremming werd de bestaande rijbaanversmalling behouden in 

plaats van de verhoogde inrichting. Ook de bestaande asmarkering met volle lijn werd niet 

gewijzigd. 

 

Figuur 23: Inrichtingsvoorstel Hugo Verrieststraat Zwevegem 
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In de uiteindelijke proefopstelling werden de borden F50 (fietsoversteekplaats) niet 

verwijderd. Ook de paaltjes werden niet weggenomen 

 

Figuur 24: Inrichting tijdens het proefproject Hugo Verrieststraat Zwevegem 

Op deze kruising reden ook tijdens het proefproject weinig weggebruikers en er werden 

dus ook weinig interacties geregistreerd. Er kunnen geen sluitende conclusies genomen 

worden. We kunnen wel vaststellen dat het toepassen van het basisconcept duidelijk de 

leesbaarheid van de inrichting verhoogt. 

In twee gevallen werd de voorrangsregeling niet opgevolgd, deze creëerden weliswaar 

geen onveilige situaties.  

 Oversteekstijl  

Offensief Defensief 

O
p

vo
lg

in
g

 
vo

o
rr

an
g

sr
eg

e
li

n
g

 

Verkeersdeelnemer in 
voorrang eerst 

1 8 9 

Verkeersdeelnemer uit 
voorrang eerst 

2 0 2 

 3 8 11 

Tabel 6: Waargenomen interacties kruising Hugo Verrieststraat Zwevegem, tijdens het proefproject 

Verschillende betrokken actoren willen na dit proefproject het principe van voorrang voor 

fietsers verder uitbreiden. Ook de gemeente geeft aan dat ze de voorrangssituatie zal 

behouden en uitbreiden naar gelijkaardige kruisingen. Kruisingen met drukker 

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

voorrangssituatie kan aangepast worden in het voordeel van de fietsers.  

Op basis van dit proefproject blijkt alvast dat de zichtbaarheid een belangrijke factor is bij 

locaties met eerder lage intensiteiten. Bij een goede zichtbaarheid kan er ruim vooraf 

ingespeeld worden op de kruising.  



 

Brochure  

Fietsers in de voorrang 34 

 

6.4.4 Leirekensroute, kruising Bergenmeersenstraat, Aalst 

Binnen/buiten bebouwde kom Binnen bebouwde kom 

Type weg Lokale weg type III 

Aantal fietsers 348 (7.00-11.00) 

Stedelijkheidsgraad 

Cameraregistratie 

Industrie 

Ja 

 

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

erop aan. De Leirekensroute loopt parallel aan de Bergenmeersenstraat totdat de straat 

afbuigt, daar kruisen beide. Ten noorden van de kruising ligt het kruispunt met Bleekveld, 

ten westen is er de toegang tot het recyclagepark. 

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). 

 

Figuur 25: Oorspronkelijke situatie kruising Bergenmeersenstraat Aalst 
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In de oorspronkelijke situatie mocht de fietser bij 81% van de interacties eerst gaan. Bij 

zowat 78% van interacties was er sprake van een defensieve oversteekstijl. 

 Oversteekstijl  

Offensief Defensief 

O
p

vo
lg

in
g

 
vo

o
rr

an
g

sr
eg

el
i

n
g

 

Verkeersdeelnemer in 
voorrang eerst 

6 1 7 

19% 

Verkeersdeelnemer uit 
voorrang eerst 

2 28 30 

81% 

 8 

22% 

29 

78% 

37 

Tabel 7: Waargenomen interacties kruising Bergenmeersenstraat Aalst, voor het proefproject 

Overleg met verschillende actoren leidde tot volgend inrichtingsvoorstel. In vergelijking 

met het basisconcept werd de voorrangsaanduiding gewijzigd naar een STOP-voorrang 

omwille van de zichtbaarheid.  

 

Figuur 26: Inrichtingsvoorstel Bergenmeersenstraat Aalst 

De inrichting op het terrein gebeurde met een volwaardig verkeersplateau. De 

uiteindelijke asmarkering op het fietspad werd evenwel niet volgens het basisconcept 

uitgevoerd. 
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Figuur 27: Inrichting tijdens het proefproject Bergenmeersenstraat Aalst 

Het proefproject leidde tot een groter aandeel defensieve interacties en een groter aantal 

interacties waarbij de fietser als eerste passeert. 

 Oversteekstijl  

Offensief Defensief 

O
p

vo
lg

in
g

 
vo

o
rr

an
g

sr
eg

el
i

n
g

 

Verkeersdeelnemer in 
voorrang eerst 

1 43 44 

88% 

Verkeersdeelnemer uit 
voorrang eerst 

6 0 6 

12% 

 7 

14% 

43 

86% 

 

Tabel 8: Waargenomen interacties kruising Bergenmeersenstraat Aalst, tijdens het proefproject 

Verschillende actoren gaven aan dat de combinatie van bouwstenen duidelijk is en werkt. 

Ook gebruikers van de Leirekensroute gaven aan dat de situatie veel duidelijker is 

geworden.  

Deze proeflocatie werd niet vormgegeven als tijdelijke inrichting, maar kreeg meteen een 

volwaardig verkeersplateau. Samen met de politie ging de stad bij de start van het 

proefproject op zoek naar een gedragen inrichting waarin alle partijen zich konden vinden, 

en dat in nauwe overeenstemming met het basisconcept. Het principe en de inrichting 

zullen ook gehanteerd worden voor het vormgeven van de andere Aalsterse kruisingen 

met de Leirekensroute, alsook andere kruisingen van belangrijke fietsroutes. 
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6.4.5 Fietsostrade Antwerpen  Mechelen, kruising Molenstraat, Mortsel  

Binnen/buiten bebouwde kom Binnen bebouwde kom 

Type weg Lokale weg, type II (in Mortsel verder ingedeeld 

als type L2b, een wijkontsluitingsweg) 

Aantal fietsers / 

Stedelijkheidsgraad 

Cameraregistratie 

Stedelijk 

Neen 

 

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.  

De fietsostrade maakt een chicane, een kunstmatige bocht, tussen Jordaenslei en Christus 

Koninglaan om via de brug van de Molenstraat de andere kant van de spoorweg te 

bereiken. De kruising met de Molenstraat verliep al met voorrang voor de fietsers door de 

fietspadmarkering over de rijbaan.  

 

Figuur 28: Oorspronkelijke situatie Molenstraat Mortsel 

De voorgestelde bouwstenen werden toegepast op dit kruispunt, met een aantal 

aanpassingen. Zo werd de kruising verschoven, weg van het kruispunt om de 

voorrangsregeling op het kruispunt en de kruising los te koppelen. Het verschuiven van de 

kruising zorgde ook voor een bajonetstructuur die de zichtbaarheid verbeterde. Er werd 
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geopteerd om geen verhoogde inrichting te realiseren, wel werd er een rijbaankussen 

voorzien aan de westkant van de kruising.  

 

Figuur 29: Inrichtingsvoorstel Molenstraat Mortsel 

In de uitvoering op het terrein werd de oversteek minder breed uitgevoerd dan voorzien. 

Bovendien werd ook hier de asmarkering niet volgens het basisconcept uitgevoerd. 

 

Figuur 30: Inrichting tijdens het proefproject Molenstraat Mortsel 

Zowel voor als tijdens het proefproject hadden fietsers voorrang. Voorafgaand aan het 

proefproject was dat echter enkel aangegeven met een vervagende fietspadmarkering. De 

nieuwe inrichting verhoogde de leesbaarheid aanzienlijk. De snelheidsremming met het 

rijbaankussen was een belangrijk gegeven dat de aandacht van de automobilisten 

versterkte.  

Het verplaatsen van de fietsoversteek naar het midden van de brug zorgde voor een betere 

zichtbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer op overstekende fietsers. Fietsers kregen op 
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die manier een goed zicht op de tegenovergestelde rijrichting, maar slechts beperkt zicht 

op het gemotoriseerd verkeer in dezelfde rijrichting. Het comfort voor de fietser ging ook 

achteruit door de vier haakse bochten bij de oversteek. De verschuiving bracht de 

oversteeklocatie dichter bij de parkeerstrook waardoor de zichtbaarheid ook weer 

beperkt werd.  

Het proefproject verbeterde de leesbaarheid en de zichtbaarheid aanzienlijk, maar 

verbeterde niet noodzakelijk het comfort voor de fietsers. Bijkomende ruimte op deze 

locatie is nodig om fietsers de nodige ruimte en comfort te bieden.    
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6.4.6 Leirekensroute, kruising Bergekouter, Aalst  

Binnen/buiten bebouwde kom Binnen bebouwde kom 

Type weg Lokale weg type III 

Aantal fietsers 920 per dag 

Stedelijkheidsgraad 

Cameraregistratie 

Halfopen 

Neen 

 

De kruising met de Bergekouter ligt net buiten de Aalsterse ringweg R41. Het 

Guldensporenpad loopt parallel aan de Zwembadlaan. De Zwembadlaan botst op het T-

kruispunt met de Bergekouter, het Guldensporenpad loopt door. 

De fietsoversteek van de Leirekensroute loopt dwars/schuin over het kruispunt. Er komt 

heel wat verkeer met grote groepen fietsers voorbij bij het begin en einde van de school. Er 

loopt ook een buslijn met bushaltes tegen het kruispunt aan. Het kruispunt van de 

Bergekouter ligt op een verkeersplateau.  

 

Figuur 31: Oorspronkelijke situatie kruising Bergekouter Aalst 
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De toepassing van het basisconcept op deze locatie leidde tot volgend inrichtingsvoorstel. 

 

Figuur 32: Inrichtingsvoorstel Bergekouter Aalst 

Net als op een aantal andere locaties werd de asmarkering op het fietspad breder 

uitgevoerd dan voorzien. Ook het verkeersbord F50 (oversteekplaats fietsers) werd niet 

verwijderd. 
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Figuur 33: Inrichting tijdens het proefproject Bergekouter Aalst 

De verschillende actoren zijn zeer tevreden en spreken van een geslaagd project. De stad 

Aalst is ook nu weer meteen overgegaan tot een degelijke definitieve inrichting en geen 

tijdelijke proefopstelling. 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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6.4.7 Leirekensroute, kruising Wijngaardstraat, Opwijk  

Binnen/buiten bebouwde kom Buiten bebouwde kom  50 km/h 

Type weg Lokale weg type III 

Aantal fietsers 331 per dag 

Stedelijkheidsgraad 

Cameraregistratie 

Landelijk  

Neen 

 

De kruising van de Leirekensroute met de Wijngaardstraat, een smalle landbouwweg, ligt 

in buitengebied tussen de velden. Er rijden zeer weinig motorvoertuigen en fietsers 

voorbij. Fietsers hadden er geen voorrang. De Leirekensroute ligt loodrecht op de 

Wijngaardstraat. 

 

Figuur 34: Oorspronkelijke situatie kruising Wijngaardstraat Opwijk 

Het inrichtingsvoorstel volgde het basisconcept, met als enige aanpassing dat er een 

rijbaanversmalling werd voorgesteld in plaats van een verhoogde inrichting. 
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Figuur 35: Inrichtingsvoorstel Wijngaardstraat Opwijk 

Bij de uitvoering werden er voor de paaltjes van de wegversmalling nog hekken geplaatst. 

Daaraan werd een knipperlicht bevestigd, een verkeersbord A51 en een tekstpaneel met 

 De paaltjes op het fietspad werden niet 

weggenomen. 

De asmarkering op het fietspad werd breder uitgevoerd dan voorzien. 

 

Figuur 36: Inrichting tijdens het proefproject Wijngaardstraat Opwijk 

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.  

Tijdens het proefproject voerde het verkeersplatform een evaluatie uit gedurende 

anderhalf uur. In dat anderhalf uur gebeurde er geen enkele interactie tussen een fietser op 

de Leirekensroute en een voertuig op de Wijngaardstraat.  
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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. Deze locatie is de enige waar de 

proefopstelling werd weggenomen.  

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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7 Conclusies 
Met dit onderzoek wil Fietsberaad Vlaanderen de leesbaarheid van de kruisingen van 

fietswegen met lokale wegen verbeteren zodat finaal de veiligheid voor alle weggebruikers 

en het fietsgebruik verhogen. Het afwegingskader en een basisconcept werden uitgewerkt 

en toegepast op verschillende proeflocaties.  

De effectieve implementatie op het terrein aan de hand van proefprojecten leert dat er 

voldoende tijd moet uitgetrokken worden om iedereen te overtuigen en vervolgens de 

inrichting effectief te implementeren. 

Maar finaal waren alle betrokkenen positief over het onderzoek en doorlopen proces. De 

herinrichting leidde steeds tot een veiliger verkeersgedrag: er zijn meer interacties met een 

defensief oversteekgedrag en de voorrangsregeling wordt correcter 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 9: Overzichtstabel met geanalyseerde interacties tijdens de camera registraties 

Dankzij de proefopstellingen neemt de duidelijkheid op het terrein toe voor alle 

weggebruikers. Duidelijkheid die alleen nog maar zal toenemen wanneer er ook een 

eenduidige afspraak over de inrichting komt. En hoe duidelijker, hoe veiliger.  

Heel wat betrokkenen plannen de verdere uitrol van fietsers in voorrang op kruisingen. 

Doet u ook mee? 

 

Meest gehoorde reactie op de werkgroepen bij de evaluatie van de 
proefopstelling:  

Het kan wel! Waarom moesten we er zo lang op wachten?  


