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gedetailleerde analyse van de ongevallen 
met fietsers in de straten met beperkt 
eenrichtingsverkeer in het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest – jaren 2008, 
2009 en 2010



De straten met beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) hebben tot doel om het gebruik 
van de fiets te promoten door fietsers veilige trajecten zonder omwegen aan te 
bieden. Deze studie wil:
•  het risico op ongevallen met fietsers in de straten met BEV evalueren in 

vergelijking met de situatie in de rest van het netwerk;
•  het aandeel ongelukken bepalen, waarbij een fietser betrokken was, die tegen de 

rijrichting in fietste;
•  de omstandigheden begrijpen, waarin er zich ongevallen hebben voorgedaan, om 

na te gaan of de infrastructuur tot het plaatsvinden ervan kan hebben bijgedragen; 
•  in voorkomend geval, inrichtingsaanbevelingen voorstellen teneinde de risico's op 

ongelukken te verkleinen.
De studie concretiseert actie 8.3 van het Actieplan Verkeersveiligheid 2011-2020 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de fiches 2.1 en 2.2 van het Fietsplan 
2010-2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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1 Préalables

Eén straat op vier in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is een straat 
met BEV

De straten met BEV zijn goed voor 404 km weg 
ofwel 25% van het voor fietsers toegankelijke 
netwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Bijna 91% van deze straten maakt deel uit van 
het plaatselijke wegennet, 6% van de wijkver-
zamelwegen, 2,5% van de interwijkenwegen en 
0,5% van het primaire netwerk.

Bij 48% van alle kruispunten van het Gewest is 
minstens één straat een weg met BEV. 50,5% 
van de kruispunten van het plaatselijke wegen-
net telt minstens één straat met BEV tegenover 
56% bij de kruispunten van wijkverzamelwe-
gen, 44% bij de kruispunten van interwijkenwe-
gen en 34% bij de kruispunten van het primaire 
netwerk.

De straten met BEV zijn met andere woorden 
goed voor een belangrijk deel van het Brus-
selse fietsnetwerk en dragen bij tot een fijne 
fietserspermeabiliteit in de hele stad.

De straten met BEV gelden niet als 
zwarte punten op het vlak van de 
verkeersveiligheid

Van alle 992 geanalyseerde ongevallen met 
fietsers hadden 126 (ofwel 12,7%) betrekking 
op een fietser die in de ene of de andere rich-
ting reed in een straat met BEV, die vanuit een 
straat met BEV een kruispunt opreed of die op 
een kruispunt reed in de richting van een straat 
met BEV. Bij 47 van de in totaal 992 ongelukken 
ging het om een ongeval waarbij een fietser 
betrokken was, die tegen de richting in reed in 
een straat met BEV. Dat is 4,7% van alle onge-
lukken met fietsers.

Wanneer het aantal ongevallen in functie van 
de rijrichting in verband wordt gebracht met 

de tellingen van het aantal fietsers per rijrich-
ting, blijken er zich in verhouding niet meer 
ongelukken voor te doen met fietsers die de 
tegen de rijrichting in rijden in een straat met 
BEV dan met fietsers die met het verkeer mee 
rijden. In tegendeel. Het blijkt zelfs iets minder 
te zijn. Ook uit studies die in het buitenland 
werden verricht, is gebleken dat de invoering 
van straten met BEV niet tot een toename van 
het aantal ongevallen met fietsers in deze 
straten leidde, maar dat dit zelfs een globaal 
positief effect had op de veiligheid omwille van 
de voordelen die ermee gepaard gaan.

Van de 47 ongelukken waarbij een fietser 
betrokken was, die tegen de rijrichting in reed, 
vonden er 31 (66%) plaats op een kruispunt. 
Voor de fietsers die daarentegen de algemene 
rijrichting volgden, bleek het aantal ongevallen 
op kruispunten - met 40% - minder te bedragen 
dan het algemene gemiddelde. Het risico blijkt 
dus groter op doorlopende weggedeeltes, wan-
neer de fietser in de algemene rijrichting fietst, 
en op kruispunten, wanneer hij tegen de rij-
richting in fietst. We mogen het risico op een 
ongeval in de algemene rijrichting dan ook 
niet onderschatten en, indien nodig, moeten er 
oplossingen voor gevonden worden. 

Het risico op een ongeluk is voor 
een fietser het grootst op het 
primaire netwerk

Verder blijkt ook dat het hiërarchische niveau 
van de weg of het kruispunt een beslissendere 
factor vormt voor het risico op een fietson-
geval dan het openstellen van straten met 
eenrichtingsverkeer voor fietsers die tegen de 
rijrichting in rijden. 

Zo is het risico op een ongeluk per km weg 
15 keer groter op een weg of een kruispunt 
van het primaire netwerk dan op een weg of 
kruispunt van het plaatselijke wegennet. En op 
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résumé

het plaatselijke wegennet - waarvan de meeste 
straten met BEV deel uitmaken - blijkt dat de 
stukken weg met BEV een aantal ongevallen 
met fietsers per km kennen dat kleiner is dan 
de stukken weg zonder BEV.

Als we ons ten slotte baseren op de fietsers- 
tellingen blijkt het risico voor een fietser om 
het slachtoffer te worden van een ongeluk 4 
keer groter per afgelegde km op het primaire 
netwerk en 2 keer groter op het interwijkennet 
of de wijkverzamelwegen dan op het plaatse-
lijke wegennet. 

Het niet verlenen van voorrang 
geldt als meest voorkomende 
oorzaak voor een ongeval, wanneer 
een fietser tegen de rijrichting in 
rijdt in een straat met BEV

De belangrijkste types van ongelukken, wan-
neer een fietser tegen de rijrichting in rijdt in 
een straat met BEV, zijn: 

•	  het niet verlenen van voorrang (door één 
van beide weggebruikers) op een kruispunt: 
14 ongevallen;

•	  een slechte positionering van de betrokken 
weggebruikers op het kruispunt: 7 ongeval-
len;

•	  voertuigen die afslaan op een kruispunt en 
daarbij fietsers de pas afsnijden, die uit de 
tegengestelde richting aangereden komen: 
6 ongevallen;

•	  het verlaten van parkeerkplaatsen op door-
lopende weggedeeltes; 6 ongevallen;

•	  voetgangers die doorlopende weggedeeltes 
oversteken: 5 ongevallen;

•	  voertuigen die op doorlopende weggedeel-
tes in tegengestelde richting rijden: 4 on-
gevallen.

De studies die in het buitenland werden ver-
richt, bevestigen dat de meeste ongevallen 
met een fietser die tegen de rijrichting in rijdt, 
op een kruispunt plaatsvinden. Bij ongelukken 
op doorlopende weggedeeltes zijn doorgaans 
voetgangers betrokken, die nalieten om te con-
troleren of er geen fietser uit de tegengestelde 
richting kwam aangereden. 

Invloed van de breedte van de 
rijbaan en de parkeerpositie

De nauwheid van straten lijkt geen belangrijke 
factor te vormen bij ongevallen. Smalle straten 
zijn weliswaar oncomfortabel, maar het aantal 
ongevallen dat er zich voordoet met fietsers 
die tegen de rijrichting in fietsen, blijkt kleiner 
dan het aandeel van deze straten in het net-
werk. Bovendien werden er ook maar enkele 
parkeergerelateerde ongevallen geregistreerd. 
En hoewel het links parkeren een geringer risi-
co lijkt in te houden voor de fietsers die in de 
algemene rijrichting fietsen door het vermijden 
van het cruciale probleem van openslaande 
portieren, brengt het voor de fietser die tegen 
de richting in rijdt, twee risico's met zich mee: 
het zet hem ertoe aan om uit te wijken naar 
het midden van de rijbaan en zich dus bloot 
te stellen aan een groter risico bij het naderen 
van kruispunten, en het kan een zichtbaar-
heidsmasker vormen voor voetgangers die 
tussen 2 voertuigen oversteken zonder te let-
ten op eventuele fietsers uit de tegengestelde 
rijrichting.

Conclusie

Over het algemeen kunnen we stellen dat het 
risico op een ongeval voor fietsers die een 
straat met BEV in- of uitrijden, klein is. Toch 
zijn er bij die stelling ook 2 kanttekeningen 
te plaatsen, die verband houden met kruis-
punten, namelijk: (a) het is vooral belangrijk 
om kruispunten correct aan te leggen, zodat 
weggebruikers er op die manier toe aangezet 
worden om hun snelheid te minderen en de 
gezamenlijke zichtbaarheid wordt verbeterd; 
(b) en weggebruikers moeten ertoe aange-
spoord worden om oplettender te zijn bij het 
naderen van een kruispunt met een straat met 
BEV.



1.1.   Doelstellingen van de 
studie

Brussel Mobiliteit stelde vier doelstellingen 
voor deze studie voorop, namelijk:

•	  het risico op ongevallen met fietsers in de 
straten met BEV evalueren in vergelijking 
met de situatie in de rest van het netwerk;

•	  het aandeel ongelukken bepalen, waarbij 
een fietser betrokken was, die tegen de rij-
richting in fietste;

•	  de omstandigheden begrijpen, waarin er 
zich ongevallen hebben voorgedaan, om na 
te gaan of de infrastructuur tot het plaats-
vinden ervan kan hebben bijgedragen; en

•	  in voorkomend geval, inrichtingsaanbeve-
lingen voorstellen teneinde de risico's op 
ongelukken te verkleinen.

1.2.  Context

Sinds 2004 zijn wegbeheerders verplicht om 
toe te staan dat fietsers in beide rijrichtingen 
door straten met eenrichtingsverkeer fietsen. 
Alleen omwille van veiligheidsredenen kan er 
van deze regel afgeweken worden, bv. wan-
neer de rijbaan hiertoe onvoldoende breed 
zou zijn, wanneer er sprake zou zijn van een 
gebrek aan zichtbaarheid in een bocht of wan-
neer de snelheid van het verkeer er te groot 
zou zijn en deze snelheid nog niet verlaagd 
kon worden. Deze straten worden in België 
straten met een 'beperkt eenrichtingsverkeer' 
(BEV) genoemd. Ze worden aangegeven met 
behulp van borden (koninklijk en ministerieel 
besluit van 18 december 2002) en eventueel 
met markeringen.

Breedte van de beschikbare rijbaan

< 2,6 m
Van 2,6 m tot 
minder dan 3 m

≥ 3 m

BEV verboden BEV toegestaan
BEV  
verplicht
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1 - Inleiding

Figuur 1 - Invoering van BEV in functie van de 
breedte van de beschikbare rijbaan volgens de 
reglementering (Bronnen: koninklijk en ministe-
rieel besluit van 18 december 2002; BIVV 2004).

Figuur 2 - Verkeersbord F19 + M4 bij het inrijden 
van een straat met BEV.

Figuur 3 - Verkeersbord C1 + M2 bij het uitrijden 
van een straat met BEV.
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Ondanks het belang van deze inrichting voor 
de fietser - kortste weg, vermijden van drukke 
en/of weinig veilige verkeersaders, visueel 
contact bij het kruisen - blijft men sommige 
straten met BEV als 'gevaarlijk' beschouwen. 
Deze maatregel dient dan ook geëvalueerd te 
worden teneinde een objectief antwoord te 
kunnen geven op de geformuleerde kritiek en 
opmerkingen.

In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de 
gebruikte methodologie. De algemene resul-
taten van de studie worden voorgesteld in 
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 bespreken we de 
ongevalscenario's die een gedetailleerde ana-
lyse van de processen-verbaal van de ongeval-
len (PV) aan het licht bracht. En tot slot komen 
er in hoofdstuk 5 nog enkele discussiepunten 
aan bod.

1.3.   Analyse van de litera-
tuur

Er zijn vrij weinig studies gepubliceerd over 
ongevallen waarbij fietsers betrokken waren, 
die in een straat met BEV tegen de algemene 
rijrichting in reden. De geleidelijke invoering 
van straten met BEV in diverse steden maakt 
echter wel dat we alvast kunnen beschikken 
over de eerste ervaringsfeedback uit onze 
buurlanden.

In Duitsland is de implementatie van twee-
richtingsverkeer voor fietsers in straten met 
eenrichtingsverkeer toegestaan sinds 1997, 
hoewel er voordien al wel enkele maatregelen 
in die zin waren getroffen. Zo voerde de stad 
Munster het BEV al voor verschillende straten 
in aan het einde van de jaren 1980. Het studie-
bureau Planungsgemeinschaft Verkehr (1992) 
toonde daarbij aan dat het aantal ongelukken 
en de ernst van de ongevallen met een fiet-
ser in deze straten zo goed als ongewijzigd 

bleven. Verder bleek ook dat het implemente-
ren van BEV de rijomstandigheden voor fiet-
sers verbeterde en dat fietsers hierdoor meer 
gebruik gingen maken van deze straten. Meer 
dan de helft van de fietsers vond de straten 
met BEV ook veilig, terwijl de meesten zich er 
echter al wel geconfronteerd zagen met kri-
tieke situaties. De helft van de automobilisten 
bleek daarentegen van oordeel dat de straten 
met BEV gevaarlijk waren. Het belangrijkste 
probleem waarop zowel fietsers als automobi-
listen wezen, was de breedte van de rijbaan. 
Dit terwijl conflictsituaties zich toch voorna-
melijk bleken voor te doen op kruispunten. In 
smalle straten hebben weggebruikers namelijk 
de neiging om te vertragen en hun rijgedrag 
aan te passen. Wanneer er echter sprake is 
van meer autoverkeer, zouden smalle straten 
evenwel als problematischer gelden. De studie 
in kwestie besluit met te stellen dat het risico 
op ongevallen vergelijkbaar of kleiner is, wan-
neer de fietser tegen de algemene rijrichting in 
rijdt, dan wanneer hij de algemene rijrichting 
volgt. Een betere signalisatie van de straten 
met BEV en dan met name door middel van 
markeringen op de grond alsook een betere 
informatieverstrekking aan de weggebruikers 
bleek tot slot eveneens wenselijk. 

De studie van Alrutz D. et al. (2002) die in 15 
Duitse steden werd georganiseerd, toonde aan 
dat de meeste ongelukken met een fietser die 
tegen de algemene rijrichting in reed, gebeur-
den met voetgangers die niet controleerden of 
er geen fietser uit de tegengestelde richting 
aan kwam rijden. Ongevallen met een fietser 
die tegen de rijrichting in reed en een gemo-
toriseerd voertuig, bleken vrij zelden voor te 
komen en zich voornamelijk voor te doen op 
kruispunten. De studie concludeerde dat de 
invoering van BEV geen negatieve gevolgen 
had voor de verkeersveiligheid, maar dat het 
net in tegendeel een positieve impact had, 
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doordat de maatregel het fietsverkeer deed 
uitwijken naar het plaatselijke wegennet. 

Deze conclusies werden bevestigd door de 
studie die verricht werd door Ryley T en Davies 
D (1998) in Londen. Uit de filmopnames die 
gemaakt werden in vijf straten van de stad 
met BEV, bleek dat de fietsers die er tegen de 
algemene rijrichting in reden, geen gevaar lie-
pen. Na de implementatie van het BEV vond er 
(tijdens de looptijd van de studie) bovendien 
geen enkel ongeval plaats. De meeste geïnter-
viewde fietsers voelde er zich dan ook veilig, 
maar waren wel van mening dat een betere 
signalisatie van de straten met BEV niettemin 
nodig was. 

In Frankrijk werd er in de zomer van 2010 in 
de zones 30 in Parijs 215 km aan eenrichtings-
straten opengesteld voor tweerichtingsverkeer 
van fietsers. Uit de studie die de burgemeester 
van Parijs voor 7 sites liet uitvoeren (2011), 
bleek dat er sprake was van een sterke stijging 
van het gebruik van deze wegen door fietsers. 
Ondanks die toename van het aantal fietsers, 
steeg/veranderde het aantal ongelukken even-
wel niet. De studie in kwestie besloot eveneens 
dat de implementatie van BEV veilig was en 
dat er zich maar weinig frontale botsingen 
voordeden, hoewel men hier aanvankelijk erg 
beducht voor was, maar dat er wel een conflict 
bestond tussen fietsers die in tegengestelde 
richting reden en voetgangers die tussen de 
geparkeerde wagens de straat overstaken. 

Andere studies die in Frankrijk door het CERTU 
(Nuyttens, 2008) werden verricht ter evalu-
atie van de straten met tweerichtingsverkeer 
voor fietsers, toonden aan dat er maar weinig 
fietsers die tegen de rijrichting in reden, bij 
ongevallen betrokken raakten en dat zulke 
ongelukken zich dan nog telkens voordeden 
op kruispunten.

Tot slot werd ook in Oslo de invoering van BEV 
voor twee wegen bestudeerd door het Norwe-
gian Centre for Transport Research. Op één 
van deze wegen heeft men na het aanleggen 
van een fietspad in tegengestelde richting in 
de plaats van een parkeerstrook, een afname 
kunnen vaststellen (op videobeelden) van het 
aantal conflictsituaties tussen fietsers en voet-
gangers tot tevredenheid deze laatsten. 

In de buurlanden is dus gebleken dat de invoe-
ring van straten met BEV niet tot een toename 
van het aantal ongevallen met fietsers in deze 
straten leidde, maar dat dit zelfs een globaal 
positief effect had op de veiligheid omwille van 
de voordelen die ermee gepaard gaan.

inleiding
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Deze studie omvat twee methodologische 
delen: het eerste heeft betrekking op het in 
kaart brengen van de straten met BEV en het 
lokaliseren van de ongevallen met fietsers in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het twee-
de houdt verband met de analyse van de onge-
lukken die plaatsvonden in de straten met BEV 
of op een kruispunt met een straat met BEV.

2.1.   De fase van het in 
kaart brengen van de 
diverse gegevens

Deze fase is nodig om na te gaan, welke onge-
vallen met fietsers zich hebben voorgedaan in 
een straat met BEV of op een kruispunt met 
een straat met BEV. Het gaat hier namelijk om 
informatie die niet in de ongevallendatabank is 
opgenomen, die door de FOD Economie, Alge-
mene Directie Statistiek en Economische Infor-
matie werd bezorgd (zie toelichting verderop).

2.1.1.  Kaart van de straten met BEV

De kaart van de straten met BEV is gebaseerd 
op de Urbis-laag 'UrbAdm_sa' van 20111. Daar-
bij werd eerst het voor fietsers toegankelijke 
wegennet bepaald door het elimineren van 
autosnelwegen, tunnels en bepaalde bruggen. 
Op die manier verkregen we 12.424 voor fiet-
sers toegankelijke weggedeeltes, goed voor 
een totaal van 1.654,20 km.

Om de wegen met eenrichtingsverkeer (EV) 
en BEV in kaart te brengen, baseerden we ons 
op de kaart van de actieve modi van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest (editie september 
2011). Omdat deze bron bepaalde fouten 
bevat, werd er echter ook een controle verricht 
met behulp van de applicatie 'One-Way Map' 
van het CIGB en de applicatie 'Street View' van 

Google. Gelet op het gebrek aan actualisering 
van beide bronnen, kan het evenwel zijn dat de 
cartografie van de wegen met EV en BEV toch 
nog bepaalde onduidelijkheden bevat.

2.1.2.  Ongevallenkaart

De ongevallen met fietsers werden vooraf 
geïdentificeerd via de databank van letselon-
gevallen die jaarlijks door de FOD Economie, 
Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie wordt doorgespeeld. Deze gege-
vens, die afkomstig zijn van de analyseformu-
lieren voor verkeersongevallen met doden of 
gewonden (VOF), geven echter een vertekend 
beeld van de werkelijkheid, omdat lang niet 
alle slachtoffers erin opgenomen worden. We 
denken dan met name aan de lichtgewonden2. 

Voor de jaren 2008, 2009 en 2010 werden er 
824 letselongevallen met fietsers geregistreerd 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). 
Deze drie jaren werden uitgekozen, omdat er 
sinds 2008 sprake is van een echte veralgeme-
ning van de straten met BEV in alle 19 gemeen-
ten. Van voormelde 824 ongelukken vonden er 
433 plaats op doorlopende weggedeeltes en 
391 op kruispunten.

De respectieve ongevallen werden in kaart 
gebracht met behulp van de geolokalise-
ringstool van ArcGIS Online (bij ontstentenis 
van een geolokaliseringstool op basis van de 
Urbis-gegevens op het moment van uitvoering 
van de studie). De lokalisering van de meeste 
ongelukken op kruispunten werd ook manueel 
gecontroleerd. Bij 13% van de ongevallen die 
zich op doorlopende weggedeeltes voordeden, 
ontbrak het huisnummer, wat een precieze 
lokalisering onmogelijk maakte. In dat geval 
werden de ongelukken in kwestie altijd in het 
midden van het wegsegment gelokaliseerd.

2 - Methodologie

1.  De URBIS-gegevens zijn cartografische gegevens die gecreëerd werden door het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest 
(CIBG). De vectorlaag 'UrbAdm_sa' bevat de hoofdlijnen van alle wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2.  Letselongevallen en in het bijzonder die waarbij kwetsbare weggebruikers betrokken zijn, worden verre van allemaal opgenomen in 
de VOF-lijst. Dat komt omdat niet alle letselongevallen tot een interventie van de politiediensten leiden, vooral wanneer de fietser als 
enige schuld treft, of omdat het VOF niet ingevuld werd door de politie bovenop het proces-verbaal van het ongeval.
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2.1.3.  Selectie van de te analyseren 
ongevallen

De lokalisering van de ongevallen gebeurde 
in het projectiesysteem van ArcGIS (projec-
tie WGS 84). De kaart van de ongelukken 
werd vervolgens geïmporteerd in het Belgi-
sche projectiesysteem Lambert 72 dat voor de 
URBIS-gegevens wordt gebruikt (en op basis 
waarvan de kaart van de straten met BEV werd 
gecreëerd). Omwille van deze verandering 
van referentiesysteem kan het zijn dat deze 
punten niet perfect gepositioneerd werden 
op het straatsegment van het URBIS-netwerk. 
Bij het selecteren van de ongevallen moest er 
bijgevolg rekening worden gehouden met deze 
onnauwkeurigheid. Daarom werd de selectie 
van de op een straatsegment met BEV geloka-
liseerde ongevallen uitgebreid naar die welke 
op minder dan 10 meter van een segment met 
BEV werden gelokaliseerd (met behulp van de 
tool 'select by location' van ArcGIS). Het kan 
echter zijn dat sommige ongelukken die op 
meer dan 10 m van hun exacte locatie werden 
gesitueerd, niet weerhouden werden, terwijl 
dat in feite wel had moeten gebeuren. Ander-
zijds werden die welke per vergissing werden 
geselecteerd (omdat ze zich op minder dan 10 
m van een segment met BEV bevonden, zonder 
er zich evenwel te hebben voorgedaan), wel 
tijdens de analyse geschrapt.

Uit de kaart van de fietsongevallen van 2008 tot 
2010 blijkt dat 222 ongelukken plaatsvonden in 
een straat met BEV of op een kruispunt met een 
straat met BEV (op een totaal van 824). Bij een 
voorgaande studie die in 2009 door het BIVV 
werd uitgevoerd (Dupriez, 2009), werden er 
in 2005, 2006 en 2007 in de gemeenten Etter-
beek, Evere, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, 
Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe 
16 ongevallen (op een totaal van 168) geïden-
tificeerd, die bleken te hebben plaatsgevonden 
in een straat met een BEV of op een kruispunt 
met een straat met BEV. Deze ongelukken wer-
den toegevoegd aan de analyse, omdat in deze 
6 gemeenten de veralgemening van de straten 
met BEV al vanaf 2005 een feit was. 

De studie heeft bijgevolg betrekking op 238 
ongevalsituaties die zich in een straat met BEV 
of op een kruispunt met een straat met BEV 
voordeden. Bij het raadplegen van de dossiers 
bleken vier van hen niet beschikbaar. Zodoen-
de werden er dus uiteindelijk 234 ongelukken 
geanalyseerd. 

2.2.   De analyse van de 
ongevallen

De ongelukken werden gereconstrueerd op 
basis van de processen-verbaal van de onge-
vallen. De dossiers werden geraadpleegd bij 
de politiezones van Brussel-Elsene, Brussel-
Zuid, Polbruno, Ukkel-Oudergem-Watermaal-
Bosvoorde en bij het Politieparket van Brussel. 
De nummers van de processen-verbaal die niet 
opgenomen waren in de door de FOD Econo-
mie bezorgde databank, werden meegedeeld 
door de Directie van de operationele politio-
nele informatie van de Federale Politie.

Elk dossier werd vervolgens bestudeerd aan 
de hand van een analyserooster dat een reeks 
gegevens hernam over de locatie, de weg-
gebruikers en het verloop van het ongeluk 
(onderverdeeld in 4 fasen3), alsook meerdere 
factoren waarvan aangenomen werd dat ze 
het ongeval mee hadden veroorzaakt (zie de 
analyseroosters die als bijlage werden toege-
voegd). Vervolgens werden er terreinbezoeken 
verricht om na te gaan, in welke mate de infra-
structuur een rol gespeeld zou kunnen hebben 
bij het ongeluk. In het overgrote merendeel 
van de gevallen bleek er niets gewijzigd aan 
diezelfde infrastructuur tussen het moment 
waarop het ongeval zich had voorgedaan en 
het moment waarop de analyse werd uitge-
voerd. Bleek dat wel zo te zijn, kon de infra-
structuur op het moment van het ongeluk altijd 
relatief getrouw gereconstrueerd worden, met 
name met behulp van luchtfoto's.

Na analyse werden de vergelijkbaar geachte 
gevallen ten slotte gegroepeerd op basis van 
het verloop van het ongeluk om zo meerdere 
ongevalsprofielen te verkrijgen.

3.  Zijnde de rijsituatie, de situatie van het ongeval, de noodsituatie en de situatie van de aanrijding. Deze sequentiële analyse van de 
ongelukken volgt die welke voorgesteld wordt door INRETS (Brenac et Al., 2003).
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3.1.   Verdeling en gebruik 
van de straten met 
BEV

3.1.1.  Eén straat op vier in het 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is een straat met BEV
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3 - Eerste vaststellingen

Figuur 4 - Straten met eenrichtingsverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2009.
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Op de kaart van de straten met eenrichtingsver-
keer kunnen er 3.116 weggedeeltes geïdentifi-
ceerd worden met beperkt eenrichtingsverkeer 
(BEV) op een totaal van 12.424 voor fietsers 
toegankelijke weggedeeltes in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dat komt neer op 25% 
van alle straten. Deze segmenten met BEV ver-
tegenwoordigen een totale lengte van 404,1 
km lineair of 24% van de 1.654 km voor fietsers 

toegankelijke wegen. De eenrichtingsstraten 
waar fietsers niet in twee richtingen doorheen 
mogen rijden, zijn van hun kant goed voor 772 
weggedeeltes of een totaal van 88,9 km.

De verdeling van de straten met BEV in functie 
van het hiërarchische niveau van de weg in 
kwestie, zoals bepaald door het Iris 2-plan (zie 
figuur 7), levert het volgende resultaat op:

eerste vaststellingen
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4.  De kruispunten werden toegewezen aan het hoogste hiërarchische niveau van de aanwezige wegen. Daarbij werden uitsluitend de 
wegen in aanmerking genomen, die toegankelijk zijn voor fietsers.

5. De hiërarchie van de weg werd niet bepaald voor alle segmenten van het door Brussel Mobiliteit bezorgde cartografische bestand.

6.  Deze gegevens zijn afkomstig van 381 individuele tellingen van 20 minuten die binnen de tijdsspanne van een week werden verricht 
tijdens de spits en op een plaats die in aanmerking kwam voor de tellers. Hoewel deze gegevens geen wetenschappelijke waarde 
hebben, laat hun aantal ons wel toe om nuttige ordes van grootte te ontwaren in deze analyse.  
Website van de campagne: www.provelo.org/nl/rd/studies/fietsers-tellen-mee
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Plaatselijk 
wegennet

8463 2829 33,4 4073 2057 50,5

Wijkverza-
melwegen

1298 190 14,6 1052 590 56,1

Interwijken-
net

1703 78 4,6 1475 645 43,7

Primair  
wegennet 

938 16 1,7 896 305 34

Totaal 124025 3113 25,1 7496 3597 48

De wegen met BEV maken voor bijna 91% deel 
uit van het plaatselijke wegennet, voor 6% van 
de wijkverzamelwegen, voor 2,5% van de inter-
wijkenwegen en voor 0,5% van het primaire 
netwerk. 

Bij 48% van alle kruispunten van het Gewest is 
minstens één straat een weg met BEV. 50,5% 
van de kruispunten van het plaatselijke wegen-
net telt minstens één straat met BEV tegenover 
56% bij de kruispunten van wijkverzamelwe-
gen, 44% bij de kruispunten van interwijkenwe-
gen en 34% bij de kruispunten van het primaire 
netwerk.

De straten met BEV zijn met andere woorden 
goed voor een belangrijk deel van het Brus-
selse fietsnetwerk en dragen bij tot een fijne 
fietserspermeabiliteit in de hele stad.

3.1.2.  In een straat met BEV rijden 
meer dan 4 fietsers op 10 
tegen de rijrichting in

Dankzij de recente door Pro Velo georganiseerde 
fietserstelcampagne 'Fietsers tellen mee!'6 kon er 
bepaalde informatie worden verzameld over het 
gebruik van de straten met BEV door fietsers.

Bij de 212 tellingen die op plaatselijke wegen 
werden verricht (op 106 verschillende loca-
ties), waaronder 87 in een straat met BEV (op 
43 verschillende sites), bleken er gemiddeld 
meer fietsers te worden geteld in een straat 
met BEV dan in een straat met tweerichtings-
verkeer of in een straat met EV, nl. circa 10 
fietsers gemiddeld per site (geteld over een 
tijdsspanne van 20 minuten) tegenover 8 in de 
andere straten.

Figuur 5 - Hiërarchische niveau van de wegen, zoals bepaald bij het Iris 2-plan.



Deze tellingen leerden ons verder ook dat van 
de fietsers die de plaatselijke wegen met BEV 
gebruiken, 56% in de algemene rijrichting rijdt 
tegenover 44% fietsers die de straat tegen de 
rijrichting in nemen.

Hoewel de nodige voorzichtigheid geboden is 
bij deze gegevens, is het wel de enige informatie 
waarover we op dit vlak beschikken, die zo gede-
tailleerd is. De gegevens laten ons dan ook op 
zijn minst toe om ordes van grootte toe te wijzen 
aan het gebruik van het wegennet door fietsers.

3.2.   Algemene karakteris-
tieken van de onge-
vallen in straten met 
BEV

3.2.1.   Hoe zit het met het aandeel 
ongevallen in een straat met 
BEV?

1414
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Figuur 6 - Verdeling van de ongevallen met fietsers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in functie van de 
aanwezigheid van een straat met BEV en de rijrichting van de fietser.
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* 824 ongevallen in de 19 gemeenten van 2008 tot 2010 + 168 ongevallen in 6 gemeenten van 2005 tot 2007 = 992 ongevallen.



Van alle 992 geanalyseerde ongevallen met 
fietsers hadden 126 ofwel 12,7% betrekking op 
een fietser die in een straat met BEV reed, die 
vanuit een straat met BEV een kruispunt opreed 
of die op een kruispunt reed in de richting van 
een straat met BEV. Bij 47 van de in totaal 992 
ongelukken ging het om een ongeval waarbij 
een fietser betrokken was, die tegen de rich-
ting in reed in een straat met BEV. Dat is 4,7% 
van alle ongelukken met fietsers.

Bij 48 ongevallen was het het andere voertuig 
dat zich in een straat met BEV bevond en bij 60 
gevallen kwam geen van de betrokken wegge-
bruikers uit een straat met BEV, noch reed hij in 
de richting van een dergelijke straat. 

Tot slot stellen we vast dat we kunnen spreken 
van een heuse concentratie van de ongevallen 
met fietsers op het primaire netwerk en op de 
lanen van het centrum.

eerste vaststellingen
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Figuur 7 - Ongevallen met fietsers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de jaren 2008, 2009 en 2010 
en hiërarchie van de wegen.
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3.2.2.  En hoe zit het met de verdeling 
van de ongevallen met fietsers 
op een kruispunt met een 
straat met BEV in verhouding 
tot de ongevallen met fietsers 
in een straat met BEV? 

Zoals we kunnen zien op figuur 8, deed 47,8% 
van de 992 ongevallen waar een fietser bij 
betrokken was, zich voor op een kruispunt. 
Van de 126 ongevallen waar een fietser bij 
betrokken was, die in een straat met BEV reed, 
die uit een straat met BEV kwam en een kruis-
punt opreed, of die een straat met BEV inreed, 
vond 48,7% plaats op een kruispunt, zijnde 
quasi hetzelfde aandeel.

16
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Figuur 8 - Verdeling van de ongevallen met fietsers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in functie van de 
locatie op of buiten een kruispunt, de aanwezigheid van een straat met BEV en de rijrichting van de fietser.

Figuur 9 toont duidelijk dat van de 47 onge-
lukken waar een fietser bij betrokken was, die 
tegen de rijrichting in reed, er 31 (66%) plaats-
vonden op een kruispunt. Voor de fietsers die 
daarentegen de algemene rijrichting volgden, 
bleek het aantal ongevallen op kruispunten - 
met 39,7% - minder te bedragen dan het alge-
mene gemiddelde. Het risico blijkt dus groter 
te zijn op doorlopende weggedeeltes, wanneer 
de fietser in de algemene rijrichting fietst, en 
op kruispunten, wanneer hij tegen de rijrich-
ting in fietst.

We mogen het risico op een ongeval in de alge-
mene rijrichting bijgevolg niet onderschatten 
en, indien nodig, moet er een oplossing voor 
gevonden worden. Daarnaast is het ook nodig 
om de kruispunten bij het verlaten van een 
straat met BEV correct aan te leggen, zodat 
weggebruikers er op die manier toe aangezet 
worden om hun snelheid te minderen en de 
gezamenlijke zichtbaarheid verbeterd wordt. 
Ten slotte moeten de weggebruikers er even-
eens toe aangespoord worden om oplettender 
te zijn bij het naderen van een kruispunt met 
een straat met BEV.
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3.2.3.   Zijn de wegen met BEV 
gevaarlijker dan de rest van 
het netwerk?

Doorlopende weggedeeltes

De wegen met BEV behoren voor bijna 91% tot 
het plaatselijke wegennet. Het is dus met dit 
type van weg dat ze vooral vergeleken moeten 
worden. De wegen met BEV vertegenwoordi-
gen 32,9% van het totale aantal kilometer van 
het plaatselijke wegennet en waren goed voor 
30,5% van de ongevallen die zich op datzelfde 
net voordeden. 

De rest van de wegen met BEV kunnen we als 
volgt verdelen: 6% maakt deel uit van de wijk-
verzamelwegen, 2,5% van de interwijkenwe-
gen en 0,5% van het primaire netwerk. 

Wanneer we het aantal ongevallen met fietsers 
op doorlopende weggedeeltes delen door het 
aantal kilometer van elke categorie van weg, 
levert ons dat de volgende resultaten op (zie 
figuur 10):

Op doorlopende weggedeeltes is het gevaren-
niveau voor een fietser die op het plaatselijke 
wegennet rijdt, dus 5 à 6 keer lager per afge-
legde km dan op het primaire netwerk, en 3 
à 4 keer lager dan op het interwijkennet. De 
weggedeeltes met BEV van het plaatselijke 
net blijken zelfs minder ongevallen per km 
weg te kennen dan de andere wegen van het 
plaatselijke net (dubbele richting of 'klassiek' 
eenrichtingsverkeer). Het aantal ongevallen 
met fietsers op de doorlopende weggedeeltes 
van andere wegen dan die van het plaatselijke 
wegennet, is evenwel te klein om hetzelfde 
onderscheid tussen wegen te kunnen maken, 
al naargelang ze wel of geen BEV hebben.

17
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Figuur 9 - Vergelijking van het aantal ongevallen met fietsers op kruispunten met het aantal op doorlo-
pende weggedeeltes.
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Figuur 10 - Aantal fietsongevallen op weggedeeltes per 100 km weg. (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2008 
tot 2010, N=824).
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Op kruispunten

De verdeling van de ongevallen in functie van 
het hiërarchische niveau van het kruispunt 
levert ons de volgende informatie op:

Primair net-
werk

Interwijkennet
Wijkverzamel-

wegen
Plaatselijk we-

gennet

% van de kruispunten 12 19,7 14 54,3

Waarvan% kruispunten met 
minstens één straat met 
BEV

34 44 56 50,5

% ongevallen met fietsers 37,5 30,6 17,2 14,7

Waarvan ongevallen met 
fietsers verbonden met het 
BEV (%)

1,3 6,1 1,8 5,1

Figuur 11 - Aantal ongevallen met fietsers op kruispunten in functie van het hiërarchische niveau

We stellen vast dat het aantal ongevallen met 
fietsers op een kruispunt van het primaire 
niveau 37,5% van het totale aantal ongevallen 
uitmaakt, dat is 3 keer meer dan het aandeel 
kruispunten van het primaire niveau op het 
totale aantal kruispunten (12%). Uit deze tabel 
blijkt duidelijk dat veruit de meeste ongevallen 

waarbij er sprake was van een band met een 
weg met BEV, zich voordeden op een kruis-
punt van het interwijkenniveau. Er dient dus 
voldoende aandacht te worden besteed aan 
de aanleg van de kruispunten van het interwij-
kennet en het primaire netwerk met een straat 
met BEV.
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Doorlopende gedeeltes en kruispunten

Figuur 13 toont ons dat van het totale aantal 
ongevallen met fietsers er zich meer ongevallen 
voordoen op kruispunten dan op doorlopende 
gedeeltes voor de wegen van het primaire, het 
interwijken- en het wijkverzamelniveau. Omge-
keerd is het op het plaatselijke wegennet zo dat 
hier net de meeste ongelukken plaatsvinden op 
de doorlopende gedeeltes. 

Hierbij dient opgemerkt dat de kruispunten in 
de door het Ministerie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest gehanteerde classificatie wor-
den toegewezen aan het hoogste hiërarchische 
niveau van de aanwezige wegen. Dat heeft tot 
gevolg dat de hogere hiërarchische niveaus 
enigszins oververtegenwoordigd zijn. 

Het begrip risico per km weg kan bepaald wor-
den door het aantal ongelukken dat zich heeft 
voorgedaan op elk van de netwerkcategorieën 
(doorlopend gedeelte + kruispunt), te delen 
door het lineair van deze categorie. Figuur 14 
toont ons dat het risico op een ongeluk per km 
weg 15 keer groter is op een weg of kruispunt 
van het primaire netwerk dan op een weg of 
kruispunt van het plaatselijke wegennet. Dat 
betekent dat het verbeteren van de veilig-
heidssituatie via de aanleg van een km van het 
primaire netwerk beduidend meer effect op 
de verkeersveiligheid van fietsers zal hebben, 
dan de aanleg van een km van het plaatselijke 
netwerk.

Hierbij dient opgemerkt dat de wegen van het 
wijkverzamelniveau sterk gelijken op de inter-
wijkenwegen, terwijl ze in principe zouden 
moeten gelijken op de wegen van het plaatse-
lijke wegennet (zie het GewOP).

eerste vaststellingen

Figuur 12 - Aantal ongevallen met fietsers in 
functie van de locatie op een kruispunt of door-
lopend gedeelte, en van het hiërarchische niveau 
hiervan (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2008-
2010, N=824).
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Figuur 13 - Relatief fietsongevalsrisico (weg-
gedeelte of kruispunt) per 100 km weg in functie 
van het hiëarchisch niveau van de weg (Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, 2008 tot 2010, N=824).



Om de grootte van het risico te begrijpen, dat 
een fietser gemiddeld loopt (begrip 'risico-
blootstelling'), kan het aantal ongevallen per 
km weg gerelativeerd worden door het te delen 
door het aantal fietsers dat gemiddeld passeert 
over de wegen van dit netwerk. De enige gege-
vens waarover we beschikken in verband met 
het weggebruik door fietsers per hiërarchisch 

wegniveau, zijn afkomstig van de campagne 
'Fietsers tellen mee!' van Pro Velo7 uit 2012. 
Hoewel de nodige voorzichtigheid geboden is 
bij de interpretatie van deze resultaten, laten 
ze ons toch toe om een algemene tendens te 
ontwaren. De door Pro Velo verzamelde resul-
taten zijn de volgende:

2020
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7. www.provelo.org/nl/rd/studies/fietsers-tellen-mee

Hiërarchisch niveau van de weg

Primair net-
werk

Interwijken-
net

Wijkverza-
melwegen

Plaatselijke 
weg 

Gemiddeld aantal fietsers /20 min. 20 15 13 6

Figuur 14 : Fietsersfrequentie per hiërarchisch niveau van de wegen [Bron: Pro Velo).

Als we ons baseren op voormelde tellingen, 
toont figuur 16 dat de plaatselijke wegen een 
ongevalrisico per afgelegde km vertonen, dat 
kleiner is dan het gemiddelde van het netwerk 
(=1), terwijl er bij de andere niveaus van wegen 
net sprake is van een groter risico op ongeval-
len.

Zo is het risico voor een fietser om het slacht-
offer te worden van een ongeluk, 4 keer groter 
per afgelegde km op het primaire netwerk en 2 

keer groter op het interwijkennet of de wijkver-
zamelwegen dan op het plaatselijke wegennet. 

De tellingen blijken ook op een sterker gebruik 
door fietsers te wijzen van de straten met BEV 
dan van de overige straten van het plaatselijke 
wegennet. Mochten deze tellingen bevestigd 
worden, dan zouden ze er in elk geval op kun-
nen wijzen dat het risico dat een fietser loopt 
per km die hij op een straat met BEV van het 
plaatselijke wegennet aflegt, kleiner is dan het 
risico dat hij op een andere weg van het plaat-
selijke netwerk loopt. 

Globaal gezien

Het hiërarchische niveau van de weg of het 
kruispunt blijkt duidelijk een beslissendere 
factor te vormen voor het risico op een fiets-
ongeval dan het openstellen van straten met 
eenrichtingsverkeer voor fietsers tegen de 
rijrichting in. Op het plaatselijke wegennet 
- waarvan de meeste straten met BEV deel uit-
maken - blijkt namelijk dat de wegen met BEV 
een aantal ongevallen met fietsers per km ken-
nen, dat kleiner is dan de wegen zonder BEV.
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Figuur 15 - Relatief risico op een ongeval per met 
de fiets afgelegde km (Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, 2008-2010, N=284, tellingen Pro Velo).
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8. Ernstpercentage = aantal doden en zwaargewonden in verhouding tot het totale aantal slachtoffers.
9. Meer bepaald : de straat oversteken.

3.2.4.   Doen er zich meer ongevallen 
voor, wanneer de fietsers 
tegen de rijrichting in rijden?

In 47 van de 126 ongevallen op wegen met BEV, 
d.w.z. in 37% van de gevallen, reed de fietser 
tegen de rijrichting in en in 55% van de gevallen 
volgde hij de algemene rijrichting. In 8% van de 
gevallen maakte hij een andere (bv. oversteken) 
of onbekende beweging. Deze cijfers kunnen in 
verband gebracht worden met de tellingen van 
Pro Velo die aangeven dat gemiddeld 44% van 
de fietsers tegen de rijrichting in rijdt in een 
straat met BEV tegenover een aandeel van 56% 
dat de algemene rijrichting volgt. 

Er doen zich in verhouding dus niet meer fiets-
ongevallen voor tegen de rijrichting in dan met 
de rijrichting mee. In tegendeel. Het blijkt zelfs 
iets minder te zijn. 

3.2.5.   Zijn de ongevallen met 
fietsers die tegen de 
rijrichting in fietsen in een 
straat met BEV, ernstig? 

De 992 ongevallen met een fietser resulteerden 
in 1.042 slachtoffers waarvan 2 dodelijk en 
52 zwaargewond, wat neerkomt op een ernst-
percentage8 van 5,2%. De 126 ongevallen met 
een fietser die in een straat met BEV reed, die 
uit een straat met BEV kwam en een kruispunt 
opreed, of die een straat met BEV inreed, resul-
teerden in 137 slachtoffers waarvan 10 zwaar-
gewond en geen enkel dodelijk, wat neerkomt 
op een ernstpercentage van 7,3%. 

Gelet op de beweging van de fietsers komen 
we dus tot de volgende ernstpercentages bij 
deze 137 slachtoffers:

Aantal 
slachtoffers

Aantal zwaar-
gewonden

Ernst- 
percentage (%)

Bij BEV - fietser die tegen de rijrichting in fietst 52 2 3,8

Bij BEV - fietser die in de algemene rijrichting fietst 75 6 8,0

Bij BEV - andere9 of onbekende beweging van de fietser 10 2 20

Figuur 16 - Ernst van de ongevallen met fietsers in straten met BEV.

De ongelukken waarbij een fietser betrokken 
was, die tegen de rijrichting in reed, hebben 
dus over het algemeen minder zware gevolgen 
dan de ongevallen waarbij de fietser met de 
rijrichting mee reed of waarbij deze een andere 
beweging maakte. 

Het vrij geringe aantal zwaargewonden laat 
echter niet toe om hieruit al effectieve conclu-
sies te trekken, ongeacht de beweging die de 
fietser maakte.

3.2.6.   Vertonen de ongevallen met 
fietsers in een straat met BEV 
een bijzondere verdeling in 
functie van leeftijd en geslacht?

We stellen vast dat van de fietsers die betrok-
ken raakten bij een ongeluk op een weg met 

BEV en daarbij tegen de rijrichting in reden, 
78% mannen waren. Dat laat zich gedeeltelijk 
verklaren door het grotere aandeel mannen dat 
zich met de fiets verplaatst (ongeveer 69% vol-
gens de tellingen van Pro Velo in 2008, 2009 
en 2010). Mannelijke fietsers zijn in verhou-
ding ook vaker het slachtoffer van een ongeval 
(76% van de fietsers die bij een ongeluk betrok-
ken raakten in 2008, 2009 en 2010, bleken 
mannen te zijn).

Verder lijken mannelijke adolescenten en man-
nen uit de leeftijdscategorie 60-69 jaar meer 
dan gemiddeld betrokken bij een ongeval 
waarbij de fietser tegen de rijrichting in reed in 
een straat met BEV. Gezien het beperkte aantal 
gevallen, kunnen we op basis van de cijfers 
echter geen formele conclusie formuleren.
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3.2.7.   Is er bij de ongelukken met 
fietsers op een weg met BEV 
sprake van een specifieke 
spreiding in de tijd?

We stellen vast dat de spreiding in de tijd van 
de ongevallen met fietsers die in een straat 
met BEV tegen de richting in rijden, de ten-
dens voor alle ongelukken met fietsers volgt. 
Zo doen er zich in de loop van het jaar door 
de band genomen meer ongevallen voor tij-
dens de zomermaanden, met een piek tijdens 
de periode van de schoolvakantie. De meer 
uitgesproken variaties zijn te wijten aan het 
geringe aantal ongevallen dat in aanmerking 
werd genomen. 

De spreiding doorheen de dag van de ongeval-
len met fietsers die tegen de rijrichting in rijden 
in een straat met BEV, volgt eveneens dezelfde 
tendens als die welke we bij alle ongevallen 
met fietsers kunnen ontwaren, namelijk dat er 
pieken zijn tijdens de spitsuren 's ochtends, 
's middags en 's avonds. 6 ongevallen von-
den 's nachts plaats en 2 in de schemering (‘s 
ochtends en ‘s avonds). 2 ongelukken deden 
zich ook bij regenweer voor. Bij 10 van de 47 
ongevallen was er dus sprake van een beperkte 
zichtbaarheid.

Figuur 17 - Spreiding in de loop van het jaar van de ongevallen met fietsers in een straat met BEV, waarbij 
de fietsers tegen de rijrichting in reden, en van alle ongelukken met fietsers (2008, 2009 en 2010).
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TypEOnGEVal 1: HET nIET VERlEnEn Van VOORRanG (DOOR één Van BEIDE 
wEGGEBRuIKERS)

•	  In 14 gevallen reden beide weggebruikers op kruisende wegen en verleende één van beide geen 
voorrang aan de ander. In 7 gevallen was het de fietser die geen voorrang aan het voertuig ver-
leende. In 6 gevallen gebeurde dat op een kruispunt met voorrang van rechts en in 1 geval op 
een kruispunt waar de voorrangssituatie geregeld werd door een B1-verkeersbord (voorrang ver-
lenen). Wanneer het de andere weggebruiker was, die geen voorrang verleende, gebeurde dat 6 
keer op een kruispunt met voorrang van rechts en 1 keer op een kruispunt waar de voorrangs-
situatie geregeld werd door een B1-verkeersbord (voorrang verlenen). Hierbij dient opgemerkt dat 
op de 6 kruispunten met voorrang van rechts, de verplichte borden B17+M9 (verkeersbord dat 
voorrang van rechts voor fietsers aankondigt) bleken te ontbreken. Bovendien had op één van de 
kruispunten de 'voorrang van rechts'-regeling niet van toepassing mogen zijn, omdat de weg met 
BEV uitkwam op een prioritaire gewestweg. De signalisatie werd er intussen aangepast.

Ondanks het geringe aantal ongevallen met 
fietsers die in een straat met BEV reden, die uit 
een straat met BEV kwamen en een kruispunt 
opreden, of die een straat met BEV inreden, 
werden deze toch geanalyseerd om hun ver-
loop te begrijpen. Daarbij was het de bedoeling 
om na te gaan of de infrastructuur bijgedragen 
zou kunnen hebben tot het plaatsvinden van 
de ongelukken en, zo ja, om inrichtingsaanbe-
velingen te formuleren teneinde het risico op 
ongevallen nog verder te verkleinen.

4.1.   Ongevallen op een 
kruispunt

Bij 31 ongevallen op 110 reed de fietser een 
BEV in tegenrichting in of uit. We stellen vast 
dat bij twee derde van de ongevallen een weg-
gebruiker uit de dwarsende richting betrokken 
is en slechts bij één vijfde van de ongevallen 
een voertuig betrokken is die uit de tegenover-
gestelde richting van de fietser komt en afslaat 
in een dwarsende straat.

4 - Ongevalsprofielen

Figuur 18 - Aantal ongevallen met fietsers op een kruispunt, waarbij minstens één gebruiker een straat met 
BEV uit- of inreed.
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aanbevelingen

•	  Een fietser op de weg tekenen bij het verla-
ten van een straat met BEV om de aandacht 
van de bestuurders op de aanwezigheid 
van de fietsers te vestigen, wanneer er hen 
voorrang verleend moet worden.

•	  De kruispunten zodanig inrichten dat de 
weggebruikers er moeten vertragen en 
dat de wederzijdse zichtbaarheid vergroot 
wordt.

•	  Op kruispunten van een plaatselijke weg en 
een weg van een hoger hiërarchisch niveau 
een B1-signalisatie (voorrang verlenen) 
voorzien voor fietsers die tegen de rijrich-
ting in rijden (verkeersbord en markering, 
beide goed zichtbaar).

•	  De aandacht van de fietsers op de voorrangs-
regels vestigen en hen ertoe aansporen om 
nog voorzichtiger te zijn bij het naderen van 
kruispunten, zelfs al hebben ze voorrang. 

•	  Het B17+M19-verkeersbord plaatsen (bord 
dat aangeeft dat er een 'voorrang van 
rechts'-regeling geldt voor fietsers) op de 
locaties waar dat verplicht is.

Figuur 19 - Ongevalschetsen (het voertuig wordt 
hier weergegeven in het rood en de fietser in het 
groen).

Figuur 21 - Ongeval op het kruispunt van de Cor-
netstraat met de Oudergemselaan. Het 'voorrang 
verlenen'-verkeersbod is onvoldoende zichtbaar 
voor de fietsers en de 'voorrang verlenen'-marke-
ring ontbreekt, terwijl de straat met BEV uitgeeft 
op een erg drukke weg. een pijl toevoegen om het 
bord op de foto beter aan te geven.

24
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Figuur 20 - Markering bij het verlaten van een 
straat met BEV, wanneer de fietser voorrang 
heeft (BIVV 2006).
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TypEOnGEVal 2: SlECHTE pOSITIOnERInG Op DE RIjBaan Van DE BETROKKEn 
wEGGEBRuIKERS

•	  7 ongevallen vonden plaats, terwijl de twee weggebruikers op kruisende wegen reden en één van 
hen slecht gepositioneerd was op het moment dat hij het kruispunt opreed. 

  In 3 gevallen nam het voertuig dat links afsloeg, zijn bocht de kort en botste het daarbij met de 
aankomende fietser.

  In 3 gevallen reed de fietser ofwel in het midden, ofwel links van de rijbaan bij het naderen van 
het kruispunt. Het afslaande voertuig kon de fietser daarop niet meer vermijden. 

  In 1 geval reed de fietser links van de rijbaan en bevond hij zich bij het afslaan recht tegenover 
het voertuig.

Figuur 22 - Ongevalschetsen (het voertuig wordt hier weergegeven in het rood en de fietser in het groen), 
los van de op het kruispunt geldende voorrangsregeling.

aanbevelingen

•	  Fietslogomarkeringen voorzien om de aan-
dacht van de bestuurders te vestigen op de 
aanwezigheid van de fietsers alsook om aan 
te geven, waar de fietser zich dient te posi-
tioneren. 

•	  Indien nodig, verkeersgeleiders (eventueel 
in de vorm van een markering) voorzien bij 
het in- en uitrijden van de wegen met BEV 
als oriëntatiepunten voor de weggebrui-
kers. Hun aanleg mag echter geen risico 
met zich meebrengen voor motorrijders.

•	  De parkeerplaatsen supprimeren bij het na-
deren van kruispunten om de fietser de mo-
gelijkheid te geven zich meer naar rechts te 
begeven, vooral bij aflopende straten met 
BEV. De trottoiruitstulpingen moeten bijge-
volg aangelegd worden in functie van het 
traject van de fietsers.

•	

Figuur 23 - Ongeval op het kruispunt van de 
Graystraat met de Spiraalbuisstraat: de marke-
ring van de fietslogo's volstaat niet om de voer-
tuigen ertoe aan te zetten om rechts te rijden.

25
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TypEOnGEVal 3: VOERTuIG DaT afSlaaT Op EEn KRuISpunT En DaaRBIj 
fIETSERS DE paS afSnIjDT, DIE uIT DE TEGEnGESTElDE RICHTInG 
aanGEREDEn KOMEn

•	  Bij 6 ongevallen waren een voertuig en een fietser betrokken die op dezelfde weg reden, maar in 
tegengestelde richting. Bij 5 van deze ongevallen draaide het voertuig naar links een haakse weg 
in en sneed het daarbij de fietser de pas af. In 1 geval reed de fietser in tegengestelde richting op 
de zijweg en werd hij geraakt door een voertuig dat rechts afsloeg. Bij 4 ongevallen verklaarde de 
bestuurder dat hij de fietser die uit de tegengestelde richting kwam aanrijden, niet gezien had, 
terwijl er niets zijn zichtbaarheid hinderde en het ongeluk in 3 gevallen overdag gebeurde. 

Figuur 24 - Ongevalschetsen (het voertuig wordt 
hier weergegeven in het rood en de fietser in het 
groen).

aanbevelingen

•	  Op de kruispunten met verkeerslichten (2 
gevallen) een fasering van de lichten zonder 
conflict invoeren.

•	  Fietslogomarkeringen voorzien om de aan-
dacht van de bestuurders te vestigen op de 
aanwezigheid van de fietsers.

•	  De fietsers herinneren aan het belang om 
zich zichtbaar te maken.

Figuur 25 -Ongeval op het kruispunt van de 
Gentsesteenweg en de Schoolstraat: het voertuig 
sloeg links af en raakte de fietser die rechtdoor 
reed. Op het fietspad zou een rode coating aan-
gebracht kunnen worden om het conflictpunt 
aan te geven.

Figuur 26 - Ongeval op het kruispunt van de 
Vuurkruisenlaan met de Araucarialaan: De fase-
ring van de verkeerslichten van de zijstraat zou 
kunnen verschillen van de markering van de ver-
keerslichten van de hoofdstraat om conflicten te 
vermijden tussen de weggebruikers die afslaan 
en de weggebruikers die rechtdoor rijden.

•	  4 bijzondere gevallen: Een voertuig reed achteruit en raakte daarbij een fietser die een straat 
met BEV inreed; een tram sloeg af en de fietser kon niet meer remmen; een voetganger stak de 
weg over op een oversteekplaats voor voetgangers en de fietser kon hem niet meer ontwijken; 
een fietser viel alleen.

26
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4.2.   Ongevallen op een 
doorlopende weg-
gedeelte

Bij 16 van de 64 ongevallen reed de fietser 
tegen de rijrichting in op een weg met BEV. 

Bij een derde van deze 16 ongevallen blijkt 
het ongeluk verband te houden met gepar-
keerde voertuigen. Bij een ander derde van de 
ongelukken was een overstekende voetganger 
betrokken.

Figuur 27 : Aantal ongevallen met fietsers op een kruispunt met een straat met BEV.

TypEOnGEVal 4: VERlaTEn Van EEn paRKEERplaaTS

•	  Bij 6 ongelukken waren er voertuigen betrokken, die ofwel uit een berijdbare toegang aan de lin-
kerzijde van de rijbaan10 kwamen gereden (4 gevallen), ofwel uit een langsparkeerplaats aan de 
linkerkant van de rijbaan (2 gevallen). Voor 4 ongevallen op 6 werd het zicht van de bestuurders 
gehinderd door andere geparkeerde voertuigen.

Figuur 28 - Ongevalschetsen (het voertuig wordt hier 
weergegeven in het rood en de fietser in het groen)

In de helft van de gevallen waren er ofwel een fietsvoor-
zienig (apart of gemarkeerd fietspad), ofwel fietslogo's 
aanwezig ter hoogte van de plaats van het ongeval. In 
op één na alle gevallen was het zicht gehinderd, waar-
door de bestuurder de uit de tegengestelde richting aan 
komen rijdende fietser niet had gezien.

10. De oriëntaties worden altijd aangegeven ten opzichte van de algemene rijrichting.
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aanbevelingen

•	  Ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk za-
ken het zicht hinderen langs beide kanten 
van belangrijke berijdbare toegangen.

•	  Een fietsvoorziening of minstens een aan-
gepaste wegmarkering voorzien bij het ver-
laten van belangrijke berijdbare toegangen.

•	  De bestuurders herinneren aan hun ver-
plichting om hun richtingaanwijzers te ge-
bruiken bij het verlaten van hun parkeer-
plaats.

•	  De aandacht van de fietsers vestigen op het 
in acht nemen van een veilige afstand ten 
opzichte van geparkeerde voertuigen, voor-
al wanneer deze een berijdbare toegang aan 
het zicht onttrekken.

Figuur 29 - Ongeval op de Ducpetiauxlaan bij 
het verlaten van een tankstation. De glasbollen 
belemmeren het zicht van de bestuurders die 
het tankstation verlaten, waardoor deze de aan-
komende fietsers niet kunnen zien. Het gemar-
keerde en gekleurde fietspad trekt echter wel de 
aandacht van de bestuurders..

TypEOnGEVal 5: OVERSTEKEnDE VOETGanGER

•	  In 5 gevallen deed het ongeval zich overdag voor, bij normale weersomstandigheden, met over-
stekende voetgangers. 4 van deze voetgangers kwamen van de rechterkant van de fietser. 1 
kwam van links en stak een deel van de rijbaan over. In alle gevallen kwam de overstekende 
voetganger van achter geparkeerde voertuigen. Deze onttrokken hem daarbij aan het zicht van de 
weggebruikers. In 4 van de 5 gevallen was er geen markering aanwezig, die op de aanwezigheid 
van fietsers uit de tegengestelde rijrichting wees. Eén van de voetgangers raakte zwaargewond 
bij het ongeval.

Figuur 30 - Ongevalschetsen (de voetganger 
wordt hier weergegeven in het blauw en de 
fietser in het groen) Ter vergelijking: bij slechts 
3 van de 64 ongevallen was er sprake van een 
fietser die in de algemene rijrichting reed en een 
voetganger die de weg overstak.

aanbevelingen

•	  Bij lange langsparkeerstroken gesugge-
reerde oversteekplaatsen voor voetgangers 
creëren met een goede wederzijdse zicht-
baarheid. We denken dan aan een uitste-
kend voetpad van minstens 5 meter lang, 
met een verlaging van de rand, maar zon-
der daarom een echte oversteekplaats voor 
voetgangers aan te leggen. De voetganger 
wordt er hierbij toe aangespoord om over te 
steken op deze veiligere plaats.

•	  De aandacht van de voetgangers vestigen 
op de aanwezigheid van fietsers in beide rij-
richtingen.

•	  De aandacht van de fietsers vestigen op het 
feit dat ze weinig lawaai maken en dat de 
voetgangers die op hun gehoor vertrouwen 
om over te steken, hen niet horen.

28
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TypEOnGEVal 6: VOERTuIG In TEGEnGESTElDE RICHTInG

•	  Bij 4 ongevallen waren voertuigen betrokken, die uit de tegengestelde richting kwamen. De ge-
ringe breedte van de rijbaan droeg zonder meer bij tot 2 van deze ongevallen, waarbij in 1 geval 
het ongeluk nog verergerd werd door de slechte weersomstandigheden (sneeuw). In een ander 
geval werd het zicht van de weggebruikers gehinderd door geparkeerde voertuigen.

Figuur 31 - Ongevalschetsen (het voertuig wordt 
hier weergegeven in het rood en de fietser in het 
groen).

aanbevelingen

•	  In de erg drukke straten met BEV een com-
fortabele afstand in acht nemen bij het krui-
sen. Dat geldt zowel voor fietsers als voor 
gemotoriseerde voertuigen (vgl. discussie-
punt 5). 

•	  Hinderlijke parkeeractiviteiten die de weg 
versmallen en tot uitwijkingsmanoeuvres 
leiden, fysiek onmogelijk maken. Als er re-
gelmatig leveringen plaatsvinden, voldoen-
de brede leveringszones voorzien.

•	  De aandacht van de fietsers vestigen op het 
feit dat de nodige voorzichtigheid geboden 
is bij sneeuw en ijzel.

Figuur 32 : Ongeval in de Tulpstraat: In deze 
straat met BEV kunnen een fietser en een voer-
tuig elkaar maar moeilijk kruisen. Opmerking: 
de aanwezigheid van twee parkeerstroken die de 
berijdbare breedte tot minder dan 4 m beperken, 
belet een goede tussenkomst van de hulpdien-
sten. 

Figuur 33 : Ongeval in de Dwarsstraat: De 
hinderlijke parkeeractiviteiten verplichten de 
bestuurders om over het fietspad te rijden 
(Bron: Google Street View).

•	  Bijzonder geval: 1 ongeval vond plaats met een voertuig dat zich in de verkeerde richting gepar-
keerd had (in tegengestelde richting van de algemene rijrichting), waarbij de bestuurder zijn por-
tier opende en daarbij een fietser raakt, die op de weg met BEV in de tegengestelde richting reed.
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5 - Discussiepunten

5.1.   Vormt een specifieke voorziening voor fietsers een 
waarborg voor veiligheid?

Figuur 34 - Aanwezig type van fietsvoorziening bij een ongeval, op een kruispunt, waarbij een fietser 
betrokken was, die in een straat met BEV in tegengestelde richting reed.

We merken op dat er bij twee derde van de 
ongevallen een fietsvoorziening bestond. Het 
ging daarbij ofwel om fietslogo's die alleen 
op het kruispunt aangebracht waren, ofwel 
om een gesuggereerde fietsstrook, ofwel om 
een gemarkeerd of apart fietspad over de hele 
lengte van het gedeelte van de weg waar de 
fietser op reed. Hieruit zou dus blijken dat de 

aanwezigheid van een fietsvoorziening niet 
altijd voldoende is om de aandacht van de auto-
mobilisten op de fietsers uit de tegengestelde 
rijrichting te vestigen. Het is echter moeilijk om 
verder te gaan in het formuleren van conclusies, 
aangezien de ongevalsites niet vergeleken kun-
nen worden met een representatief staal van 
kruispunten met wegen met BEV. 
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Figuur 35 - Aanwezig type van fietsvoorziening bij een ongeval, op een doorlopende weg, waarbij een fiet-
ser betrokken was, die in een straat met BEV in tegengestelde richting reed.
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Meer dan de helft van de ongevallen op een 
doorlopende weg vindt plaats zonder dat er 
enige voorziening aanwezig is ter hoogte van 
de plaats van het ongeluk.

Er werden echter te weinig ongevallen opge-
tekend, waarbij er wel een fietsvoorziening 
aanwezig was, om conclusies te kunnen for-
muleren over de eventuele noodzaak van der-
gelijke voorzieningen.

5.2.   Welke conflicten kun-
nen zich in een straat 
met BEV voordoen?

Niemand haalt het verrassingseffect van het 
plots zien verschijnen van een fietser in tegen-
gestelde richting aan om de wegen met BEV 
als gevaarlijk te bestempelen. Het is een situ-
atie die zich voordoet, wanneer de fietser en 
de automobilist in een doorlopende straat in 
tegengestelde richting rijden, alsook op een 
kruispunt, wanneer ofwel het voertuig, ofwel 
de fietser de straat met BEV inrijdt. 

We kunnen hier 4 ongevallen op een doorlo-
pende weg aanhalen, waarbij de fietser en de 
automobilist in tegengestelde richting reden, 
8 ongelukken die zich bij het inrijden van een 
weg met BEV (voor het gemotoriseerde ver-
keer) voordeden en 1 ongeval dat plaatsvond 
bij het uitrijden van een weg met BEV (voor het 
gemotoriseerde verkeer). Zowel voor de door-
lopende wegen als voor de kruispunten blijkt 
er dus slechts sprake te zijn van 13 ongevallen 
op een totaal van 47 waarbij een fietser betrok-
ken was, die in tegengestelde richting reed 
in een straat met BEV, en waarbij het ongeval 
zich voordeed op een moment dat fietser en 
voertuig zich tegenover elkaar bevonden. Een 
gegeven dat sommige automobilisten kan ver-
rassen, die een dergelijke situatie als weinig 
veilig beschouwen.

Ondanks het verrassingseffect dat een derge-
lijke situatie kan hebben, veroorzaakt het maar 
weinig ongevallen. Dat neemt niet weg dat 
er wel conflicten kunnen ontstaan. Deze zijn 
meer of minder problematisch, al naargelang 
de afstand tussen de weggebruikers, het type 
van weggebruiker waarmee men zich gecon-
fronteerd ziet en de regelmaat van dergelijke 
ontmoetingen.

Figuur 36 - Situaties waarbij de fietser en de 
automobilist zich tegenover elkaar bevinden.
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Figuur 37 - Tabel van de mogelijke conflicten11 tussen voertuigen en fietsers die in tegengestelde richting in 
een straat met BEV rijden.

11. Conflict = "Dispuut tussen twee machten die ruzie maken over een recht" (Petit Robert 2006), het recht om te passeren!

Passieve interactie: geen 
vertraging nodig

De afstanden/manoeu-
vreermarges tussen de 

weggebruikers volstaan.

Geen specifieke vertraging van 
de fietser of het voertuig in ver-
gelijking met een situatie zon-

der interactie.

Niet problematisch, noch 
oncomfortabel

BI
JZ

O
N

D
ER

E 
A

A
N

D
A

C
H

T
 D

IE
 D

IE
N

T
 U

IT
 T

E 
G

A
A

N
 N

A
A

R
 D

E 
V

O
O

R
Z
IE

N
IN

G
EN

, 
 

IN
 H

ET
 B

IJ
Z
O

N
D

ER
 B

IJ
 H

ET
 N

A
D

ER
EN

 V
A

N
 H

ET
 K

R
U

IS
PU

N
T.

 

Actieve interactie: speci-
fieke vertraging nodig voor 
het kruisen/manoeuvreren

De afstanden/manoeu-
vreermarges tussen de 

weggebruikers zijn 'nipt'.

Alleen bij 
aanwezigheid 
van een breed 

voertuig

Weinig voorko-
mende situatie

Niet problematisch, noch 
oncomfortabel

Veel voorko-
mende situatie

Niet problematisch, maar 
oncomfortabel voor de weg-

gebruikers

Voor alle voer-
tuigen

Weinig voorko-
mende situatie

Niet problematisch, noch 
oncomfortabel

Veel voorko-
mende situatie

Niet problematisch, maar 
oncomfortabel voor de weg-

gebruikers

Weinig belangrijk tot 
belangrijk conflict: er moet 
gestopt worden om te kun-
nen kruisen of af te slaan 

op een kruispunt.

De afstanden tussen de 
weggebruikers zijn te 

klein.

Alleen bij 
aanwezigheid 
van een breed 

voertuig

Weinig voorko-
mende situatie

(Weinig) problematisch en 
(weinig) oncomfortabel voor 

de weggebruikers

Veel voorko-
mende situatie

(Erg) problematisch en 
oncomfortabel voor de weg-

gebruikers

Voor alle voer-
tuigen

Weinig voorko-
mende situatie

(Weinig) problematisch en 
oncomfortabel voor de weg-

gebruikers

Veel voorko-
mende situatie

(Erg) problematisch en erg 
oncomfortabel voor de weg-

gebruikers

Belangrijk conflict: er moet 
gestopt worden om te kun-
nen kruisen of af te slaan 
op een kruispunt en 1 van 
de 2 weggebruikers moet 

zich buiten de rijbaan 
begeven.

De afstanden tussen de 
weggebruikers zijn te 

klein.

Alleen bij 
aanwezigheid 
van een breed 

voertuig

Weinig voorko-
mende situatie

(Weinig) problematisch en 
oncomfortabel voor de fiet-

ser

Veel voorko-
mende situatie

(Erg) problematisch en erg 
oncomfortabel voor de fiet-

ser

Voor alle voer-
tuigen

Weinig voorko-
mende situatie

Problematisch en oncomfor-
tabel voor de fietser

Veel voorko-
mende situatie

Erg problematisch en erg 
oncomfortabel voor de fiet-

ser

32
discussiepunten



33
fiche no 1

33
discussiepunten

De conflicten die zich in straten met BEV 
voordoen, moeten bestudeerd worden om 
opgelost te kunnen worden. Kan de snelheid 
niet verlaagd worden, kan het parkeren niet 
gesupprimeerd worden of biedt een betere ver-
deling van de openbare ruimte eventueel een 
uitkomst (woon- en ontmoetingszones)?

5.3.   Zijn smalle straten 
met BEV gevaarlijker?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, werd 

de breedte van de wegen met BEV van boord tot 
boord gemeten met behulp van de URBIS-gege-
vens van 201212. Daarbij werd een willekeurig 
staal van 100 wegsegmenten samengesteld. 
Vervolgens werd voor elk segment de locatie 
in aanmerking genomen, waar er geparkeerd 
kan worden (links, rechts of langs beide kan-
ten), evenals de breedte van de berijdbare weg 
(breedte van boord tot boord min 2 m per par-
keerstrook). De breedte van de wegen met BEV 
waar er zich een ongeval voordeed, werd even-
eens gemeten (voor zover beschikbaar).

12.  Wanneer de breedte van boord tot boord te sterk bleek te variëren over eenzelfde straatsegment, kon de waarde niet automatisch 
berekend worden. Bijgevolg was deze informatie niet voor alle wegsegmenten beschikbaar.

13.  Deze waarde stemt overeen met de minimale nuttige breedte van een doorgangsweg, wanneer er langs één kant van de rijbaan ook 
geparkeerd kan worden (BIVV, 2006).

Bij figuur 40 stellen we vast dat 43% van de stra-
ten met BEV een berijdbare wegbreedte heeft van 
minder dan 3,5 m13 (en in meer dan de helft van 
de gevallen zelfs minder dan 3 m). Aangezien 
het merendeel van de wegen met BEV plaatse-
lijke wegen zijn, gelden smallere rijbaanbreedtes 

eveneens als aanvaardbaar. 

De figuren die het aantal fietsongevallen detail-
leren in functie van de verschillende breedtes en 
de locatie waar er geparkeerd kan worden, zijn 
beschikbaar in bijlage.

Figuur 38 - Tabel van het aantal wegsegmenten met BEV in functie van de verschillende breedtes en de locatie 
waar er geparkeerd kan worden. 
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Figuur 41 toont ons dat er zich in verhouding 
meer ongevallen voordoen in straten met BEV die 
breder zijn dan 4,5 m, vooral wanneer de fietser 
in de algemene rijrichting rijdt. Wat betreft de 
ongevallen met fietsers die in de tegengestelde 
richting rijden, blijkt dat slechts een derde van 
deze ongelukken zich voordeed in een straat 
met BEV met een berijdbare breedte van minder 
dan 3,5 m. De gebruikte cijfers zijn te gering om 
er conclusies uit op te maken, maar alles lijkt 
erop te wijzen dat de smalle straten niet proble-
matischer zijn dan de overige wegen.

Hierbij kunnen we echter wel de volgende kant-
tekening plaatsen:
De fietser die op een weg met BEV in de tegen-
gestelde richting rijdt en die een zekere bufferaf-
stand in acht neemt ten opzichte van de aan zijn 
rechterkant geparkeerde voertuigen, zal al snel 
in het midden van de rijbaan aan het rijden zijn. 
Deze positionering geldt niet alleen als niet cor-
rect bij het naderen van een kruispunt, het stelt de 
fietser ook bloot aan een groter risico ten opzich-
te van afslaande voertuigen die de aanwezigheid 
van een fietser in het midden van de rijbaan niet 
hebben opgemerkt. Dit risico is bovendien des te 
groter, als de straat een hellend verloop kent en 
de fietser tegen hoge snelheid rijdt. 

aanbevelingen

•	  Door middel van sergeantstrepen en fietslo-
go's de correcte positionering van de fiet-
sers bij het naderen van het kruispunt aan-
geven. 

•	  Het links parkeren op de rijbaan supprimeren 
aan de rand van kruispunten om de fietser zo-
doende de mogelijkheid te bieden rechts te 
gaan rijden bij het oprijden van het kruispunt. 
De trottoiruitstulpingen moeten bijgevolg 
aangelegd worden in functie van het traject 
van de fietsers zonder daarbij afbreuk te doen 
aan de door de voetgangers gevolgde routes. 
Een gebruiksvoorzorg inlassen

•	  Een berijdbare wegbreedte van minder dan 
3,5 m vermijden op wegen die veelvuldig 
worden gebruikt door zowel fietsers als ge-
motoriseerd verkeer. Indien nodig, een par-
keerstrook supprimeren.

Figuur 39 - Verdeling van de fietsongevallen in straten met BEV in functie van de breedte van diezelfde 
straten.

Figuur 40 - Jacques de Lalaingstraat: Over een 
afstand van 14 meter bij het naderen van het 
kruispunt mag er niet langer geparkeerd worden. 
Dat laat de fietsers toe om zich beter te positio-
neren bij het naderen van het kruispunt en een 
goed zicht te hebben op het verkeer dat van de 
kruisende weg afkomstig is.
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5.4.   Heeft het links of rechts parkeren een invloed op de 
veiligheid van de fietsers?

Bij figuur 43 stellen we vast dat de meeste 
ongevallen in straten met BEV zich voordoen 
op plaatsen waar er langs beide kanten van de 
weg geparkeerd mag worden. Deze configura-
tie komt ook het meeste voor bij de wegseg-
menten met BEV. Verder stellen we vast dat er 
evenveel wegsegmenten met BEV zijn, waar er 
links geparkeerd wordt, als dat er zijn waar dit 
rechts gebeurt. In verhouding blijken er zich 
echter minder ongevallen voor te doen, wan-
neer er links geparkeerd wordt en de fietser in 
de algemene rijrichting rijdt. Voor de andere 
configuraties zijn de gebruikte cijfers te gering 
om er echte conclusies uit te kunnen trekken.

Bij het analyseren van de ongelukken waren 
er 2 ongevallen op een totaal van 16 op een 
doorlopende weg, waarbij de fietser in tegen-
gestelde richting reed en het voertuig zijn 
parkeerplaats (aan de linkerkant van de rijbaan 
ten opzichte van de algemene rijrichting) ver-
liet. Er was geen enkel ongeval dat verband 
hield met het openslaan van een portier van 
een geparkeerd voertuig. 

Ter vergelijking: bij 10 ongevallen op een 
totaal van 48 die zich op een doorlopende 
weg voordeden, was er een fietser betrokken 
die in de algemene rijrichting reed en waarbij 
er sprake was van een rechtstreeks verband 
met het geparkeerd zijn of het parkeren van 
voertuigen: 8 hadden betrekking op het plots 
openslaan van een portier van een zich rechts 
bevindend voertuig en 2 hielden verband met 
een voertuig dat zich ging parkeren (aan de 
rechterkant van de rijbaan).

Er blijken zich dus meer ongevallen voor te 
doen met een geparkeerd voertuig (uitvoeren 
van een manoeuvre of openslaan van een 
portier) waarbij de fietser in de algemene rij-
richting rijdt.

Ter herinnering: Uit de laatste telcampagne van 
fietsers is gebleken dat iets meer dan de helft 
van de fietsers die in straten met BEV werden 
waargenomen, in de algemene rijrichting reed.
Gelet op het geringe aantal ongelukken dat 
geanalyseerd werd, kunnen hieruit echter geen 

Figuur 41 - Verdeling van de fietsongevallen in straten met BEV in functie van de plaats waar er geparkeerd 
mag worden.
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effectieve conclusies worden getrokken.
Wel dient opgemerkt dat het parkeren even-
eens een factor blijkt te zijn, die aan het 
voorkomen van een ongeval bijdraagt, in het 
bijzonder doordat deze activiteit de zicht-
baarheid beperkt tussen een fietser en een 
bestuurder die een berijdbare toegang verlaat 
of tussen een fietser en een voetganger die 
de rijbaan tussen 2 geparkeerde voertuigen 
oversteekt. 

Op basis van de geanalyseerde ongevallen lijkt 
het links parkeren de fietsers evenwel iets min-
der risico te doen lopen. Het zet de fietser die 
in de tegengestelde richting rijdt, er echter wel 
toe aan om meer in het midden van de rijbaan 
te gaan rijden en zich dus bloot te stellen aan 
een groter risico bij het naderen van kruispun-
ten. Bovendien verhoogt dit ook het risico op 
een ongeval met een voetganger die de rijbaan 
tussen 2 voertuigen opstapt zonder acht te 
slaan op de fietsers die uit de tegengestelde 
richting komen aanrijden. Zo bleek er bij 5 van 
de ongevallen sprake van een fietser die tussen 
geparkeerde voertuigen de weg overstak en 
daarbij aangereden werd door een fietser die 

uit de tegengestelde rijrichting kwam. Ter ver-
gelijking: er vonden maar 3 ongelukken van dit 
type plaats met een fietser die in de algemene 
rijrichting reed.

Wat betreft de voertuigen die een berijd-
bare toegang uitrijden en die daarbij aan het 
zicht onttrokken kunnen zijn door geparkeerde 
voertuigen, bleken er zich 4 ongevallen van 
dit type te hebben voorgedaan met een fietser 
die uit de tegengestelde rijrichting kwam aan-
rijden en 1 met een fietser die in de algemene 
rijrichting reed. 

aanbevelingen

Wanneer er maar langs één kant geparkeerd 
wordt, lijkt het links parkeren ten opzichte van 
de algemene rijrichting de fietsers iets minder 
risico te doen lopen. Het aantal ongevallen met 
fietsers waarop we een dergelijke aanbeveling 
zouden kunnen stoelen, blijft evenwel beperkt. 
Het zou dan ook nuttig zijn om de analyse voor 
te zetten door het filmen van de gedragingen 
en interacties van de verschillende weggebrui-
kers in functie van de kant waar er geparkeerd 
wordt.

Figuur 42 et 43 - Smalle straat met BEV en links parkeren. De fietser heeft de neiging om een zekere afstand 
in acht te nemen ten opzichte van de geparkeerde voertuigen.
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5.5.   Kunnen we gevaar-
lijkere wegprofielen 
identificeren?

1.  wanneer alle voertuigen moeten afslaan 
en zo in conflict komen met de fietser.

De kruispunten waar alle vertakkingen uit 
straten met BEV bestaan en er maar één straat 

is waarlangs men het kruispunt kan verlaten, 
lijken bv. een risicovollere configuratie te vor-
men. Alle voertuigen die uit de straten met BEV 
komen, zijn immers verplicht om de straat met 
BEV te nemen, waarlangs ze het kruispunt kun-
nen verlaten. En hoewel deze wegen erg vaak 
voorkomen, kan de omgeving van het kruis-
punt ongemakkelijk blijken voor de fietser.

aanbevelingen:

•	  De kruispunten op de juiste manier inrichten, 
zodat de weggebruikers er moeten vertragen en 
de wederzijdse zichtbaarheid vergroot wordt.

•	  Bij slechte zichtbaarheid tussen weggebrui-
kers en/of als de breedte van de rijbaan dit 
toelaat, verkeersgeleiders voorzien om de 
weggebruikers te oriënteren en conflictpun-
ten te vermijden.

•	  In de andere gevallen fietslogomarkeringen 
voorzien om de aandacht van de bestuur-
ders te vestigen op de aanwezigheid van de 
fietsers alsook om aan te geven, waar de 
fietser zich dient te positioneren.

Figuur 45 - Verkeersgeleider (de witte markering 
zou versterkt moeten worden om de zichtbaar-
heid ervan te vergroten).
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Figuur 44 - De voertuigen (in het rood) slaan allemaal af in de richting van de fietser (in het groen).
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2.  wanneer de straat met BEV een gebo-
gen profiel heeft

De aanwezigheid van een bocht in een straat 
met BEV wordt vaak aangehaald als reden om 
voor ongevallen te vrezen, aangezien de zicht-
baarheid er slecht kan zijn en automobilisten 
de neiging hebben om bochten af te snijden. 
Uit de analyse van de ongevallen kunnen we 
echter niet besluiten dat er zich meer ongeluk-
ken zouden voordoen in een straat met BEV 
en een gebogen profiel. Dat neemt echter niet 
weg dat er wel bepaalde maatregelen getroffen 
kunnen worden om het risico op ongevallen te 
verkleinen.

Eerst en vooral moet erop toegezien worden 
dat er minder snel gereden wordt. Indien 
nodig, moet de maximaal toegelaten snelheid 
daarbij verlaagd worden. Over het algemeen 
dient dit echter gepaard te gaan met infrastruc-
tuurmaatregelen die de snelheid beperken.

Verder moet ook de aandacht van de automo-
bilisten gevestigd worden op de mogelijke aan-
wezigheid van fietsers die uit de tegengestelde 
richting kunnen komen aanrijden, bv. door een 
gesuggereerde fietsstrook aan te leggen en 
deze visueel in de verf te zetten ter hoogte van 
de bocht(en) waar de zichtbaarheid slecht is. 
Als er voldoende plaats is, kan de ruimte voor 
de fietsers die tegen de rijrichting in rijden, op 
sommige plaatsen zelfs fysiek gescheiden wor-
den van de voor voertuigen voorziene ruimte. 
Dat kan door de aanleg van een verhoogd 
fietspad met rechte boorden, een trillende 
reflecterende strook of een ophoging of - als 
de snelheid er voldoende laag is - door het 
plaatsen van paaltjes.
Als de situatie dit vereist en toelaat, kan 
de zichtbaarheid ook verbeterd worden door 
obstakels te verwijderen, zoals aanplantingen, 
parkeerstroken, hinderlijke overdekte bushal-
tes, ... (BIVV, 2004).

Figuurs 46 et 47 - Wapenstilstandstraat: In de bocht werden er fietslogo's voorzien, evenals een spiegel voor 
een betere wederzijdse zichtbaarheid tussen fietsers en automobilisten.

Straten met tweerichtingsverkeer voor bussen 
en fietsers

De ongevallen in straten waar zowel bussen 
als fietsers in beide richtingen mogen rijden, 
werden niet opgenomen in deze analyse, 
omdat we van mening waren dat deze wegen 
niet dezelfde configuratie hebben als de stra-
ten met BEV. De problemen die er zich voor-
doen en de oplossingen die hiervoor gevonden 
kunnen worden, zijn niet dezelfde.
Toch hebben we vastgesteld dat er zich 5 
ongevallen voordeden met een fietser die 

tegen de rijrichting in reed in een straat met 
tweerichtingsverkeer voor bussen en fietsers. 
Bij 3 van deze ongevallen was er een voertuig 
betrokken dat in de algemene rijrichting reed 
en dat, bij het afslaan naar rechts, een fietser 
de bocht afsneed. Bij 1 ongeval was er sprake 
van een voetganger die de straat overstak 
op een oversteekplaats voor voetgangers. Bij 
ongeval nr. 5 was ten slotte alleen de fietser 
betrokken. Alle ongevallen deden zich voor, 
terwijl de fietser zich op een dalende weg 
bevond, hoewel de snelheid van de fietser 
nooit in de ongevalrapporten vermeld werd.
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6 - Conclusies

De straten met BEV zijn goed voor een kwart 
van de wegen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en maken voornamelijk deel uit van 
het plaatselijke wegennet. De ongevallen met 
fietsers die tegen de rijrichting in reden in 
een straat met BEV, die uit een straat met BEV 
kwamen en een kruispunt opreden, of die van 
op een kruispunt een straat met BEV inreden, 
bleken minder dan 5% van alle ongelukken 
met fietsers uit te maken. Het gaat hier met 
andere woorden niet om een belangrijke vei-
ligheidskwestie. 

Uit de analyse van de 992 ongevallen blijken 
de straten met BEV evenmin een groter risico 
op ongevallen te veroorzaken dan een andere 
weg van hetzelfde niveau. In tegendeel. Het 
aantal ongevallen per km plaatselijke weg 
blijkt zelfs iets lager te zijn voor straten met 
BEV dan voor de rest van het plaatselijke 
wegennet. Het aandeel ongevallen met fietsers 
die tegen de rijrichting in rijden in een straat 
met BEV, ligt in de buurt, of zelfs iets lager, dan 
het aandeel fietsers die in die richting rijden. 
Studies die in het buitenland werden verricht, 
bevestigen ook dat de invoering van straten 
met BEV niet tot een toename van het aantal 
ongevallen met fietsers in deze straten leidde, 
maar dat dit zelfs een globaal positief effect 
had op de veiligheid omwille van de voordelen 
die ermee gepaard gaan.

Verder bleek het aandeel zwaargewonden bij 
de slachtoffers van ongevallen eveneens de 
helft minder te bedragen, wanneer de fietser 
tegen de rijrichting in reed, dan wanneer hij 
met de rijrichting mee reed of een andere 
beweging verrichtte. 

Bij de fietsongevallen die verband hielden met 
een straat met BEV, bleken de ongevallen op 
doorlopende wegen daarnaast oververtegen-
woordigd, wanneer er fietsers bij betrokken 

waren, die in de algemene rijrichting reden, 
terwijl de ongevallen op kruispunten dan weer 
als oververtegenwoordigd golden, wanneer 
er fietsers bij betrokken waren, die tegen de 
rijrichting in reden. 

Over het algemeen kunnen we ook stellen 
dat het hiërarchische niveau van de weg of 
het kruispunt zonder meer een beslissendere 
factor vormt voor het risico op een ongeval 
met de fiets dan het openstellen van straten 
met eenrichtingsverkeer voor fietsers tegen 
de rijrichting in. 

De belangrijkste types van ongelukken, wan-
neer een fietser tegen de rijrichting in rijdt in 
een straat met BEV, zijn: 

•	  het niet verlenen van voorrang op een 
kruispunt (door één van beide weggebrui-
kers): 14 ongevallen.

•	  een slechte positionering van de betrokken 
weggebruikers op het kruispunt: 7 ongevallen.

•	  voertuigen die afslaan op een kruispunt en 
daarbij fietsers de pas afsnijden, die uit de 
tegengestelde richting komen: 6 ongevallen.

•	  het verlaten van parkings op doorlopende 
weggedeeltes; 6 ongevallen.

•	  voetgangers die doorlopende weggedeel-
tes oversteken: 5 ongevallen.

•	  voertuigen die op doorlopende weggedeel-
tes in tegengestelde richting rijden: 4 on-
gevallen.
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De studies die in het buitenland verricht wer-
den, hebben voorts aangetoond dat de meeste 
ongevallen met fietsers die tegen de rijrichting 
in rijden, op kruispunten plaatsvinden. Bij onge-
vallen op doorlopende wegen is meestal een 
voertuig betrokken, dat een berijdbare toegang 
verlaat, of een voetganger die de straat over-
steekt, zonder te kijken of er geen fietser uit de 
tegengestelde rijrichting aankomt. 

Voor het overige lijkt de nauwheid van straten 
geen belangrijke factor te vormen bij ongeval-
len. Smalle straten zijn natuurlijk oncomfor-
tabel, maar het aantal ongevallen dat er zich 
voordoet met fietsers die tegen de rijrichting in 
rijden, blijkt kleiner dan het aandeel van deze 
straten in het netwerk. Ondanks enkele onge-
vallen die verband houden met het parkeren, 
lijkt het links parkeren fietsers een geringer 
risico te doen lopen dan het rechts parkeren. 
Het links parkeren zet de fietser echter aan om 

uit te wijken naar het midden van de rijbaan en 
zich dus bloot te stellen aan een groter risico 
bij het naderen van kruispunten, en het kan 
ook een zichtbaarheidsmasker vormen voor 
voetgangers die tussen 2 voertuigen oversteken 
zonder te letten op eventuele fietsers uit de 
tegengestelde rijrichting. 

Tot slot bestaan er verschillende oplossingen 
om het al geringe risico dat fietsers lopen, die 
in een straat met BEV rijden of die een straat 
met BEV in- of uitrijden, nog verder te verklei-
nen. Daarbij komt het er vooral op aan om 
de kruispunten correct aan te leggen, zodat 
weggebruikers er op die manier toe aangezet 
worden om hun snelheid te minderen, en de 
gezamenlijke zichtbaarheid te vergroten. En 
weggebruikers moeten er eveneens toe aange-
zet worden om oplettender te zijn bij het nade-
ren van een kruispunt met een straat met BEV.

conclusion
40
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7 - Bijlagen

Analysetabel voor de ongevallen op doorlopende wegen

formulier doorlopende weg

Gemeente PV-nr.

Datum Straat en huisnummer

Type van dag Tijdstip

Weersomstandigheden Helderheid

Beheerder Staat van de weg

GFS Parkeren

fietser Fietsvoorziening

Geboortedatum Andere weggebruiker

Geslacht

Positie

Beweging

Richting

Fout

Ernst

Type verwonding

Techn. staat + verlichting

Alcohol

Helm op / hesje aan

Snelheid

Fietser gezien?

Beschrijving

Factoren
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Analysetabel voor de ongevallen op kruispunten

42
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formulier kruispunt
PV-nr.

Datum                Tijdstip Type van dag 

Helderheid
                Weersomstandig-

heden
Staat van de weg

Gemeente

Straat waaruit fietser 
kwam

Beheerder

Parkeren Fietsvoorziening

Straat waar fietser naar-
toe reed

Beheerder

Parkeren Fietsvoorziening

Straat waaruit andere 
kwam

Beheerder

Type kruispunt               Beheerder kruispunt Voorrang voor wie 

fietser andere weggebruiker

Geboortedaum

Geslacht

Positie

Beweging

Richting

Fout

Ernst

Type verwonding

Tech. staat + verlichting

Alcohol

Helm op / hesje aan

Snelheid

Fietser gezien?

Beschrijving

Factoren
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Tabel van het aantal ongevallen met fietsers die tegen de rijrichting in reden in straten met BEV, in 
functie van de verschillende breedtes en de locatie waar er geparkeerd kan worden. 

0 ongeval 0 ongeval 1 ongeval 1 ongeval 5 ongeval 7 ongevallen

0 ongeval 0 ongeval 0 ongeval 0 ongeval 4 ongeval 4 ongevallen

Gemiddeld 0 ongeval 2 ongeval 2 ongeval 0 ongeval 9 ongeval 13 ongevallen

Breed 1 ongeval 4 ongeval 2 ongeval 0 ongeval 6 ongeval 13 ongevallen

1 ongeval 6 ongeval 51 ongeval 1 ongeval 24 ongeval 36 ongevallen

Tabel van het aantal ongevallen met fietsers die in de algemene rijrichting reden in straten met BEV, 
in functie van de verschillende breedtes en de locatie waar er geparkeerd kan worden. 

1 ongeval 0 ongeval 1 ongeval 0 ongeval 10 ongevallen 12 ongevallen

0 ongeval 2 ongeval 0 ongeval 0 ongeval 7 ongevallen 9 ongevallen

Gemiddeld 1 ongeval 3 ongeval 1 ongeval 0 ongeval 9 ongevallen 14 ongevallen

Breed 3 ongeval 2 ongeval 1 ongeval 1 ongeval 16 ongevallen 23 ongevallen

5 ongeval 7 ongeval 3 ongeval 1 ongeval 42 ongeval 58 ongevallen

Niet parkeren Links parkeren
Langs beide 
kanten parkerenZigzag parkerenRechts parkerenNiet parkeren Links parkeren

Langs beide 
kanten parkerenZigzag parkerenRechts parkerenNiet parkeren Links parkeren

Langs beide 
kanten parkerenZigzag parkerenRechts parkerenNiet parkeren Links parkeren

Langs beide 
kanten parkerenZigzag parkerenRechts parkerenNiet parkeren Links parkeren

Langs beide 
kanten parkerenZigzag parkerenRechts parkeren

Niet parkeren Links parkeren
Langs beide 
kanten parkerenZigzag parkerenRechts parkerenNiet parkeren Links parkeren

Langs beide 
kanten parkerenZigzag parkerenRechts parkerenNiet parkeren Links parkeren

Langs beide 
kanten parkerenZigzag parkerenRechts parkerenNiet parkeren Links parkeren

Langs beide 
kanten parkerenZigzag parkerenRechts parkerenNiet parkeren Links parkeren

Langs beide 
kanten parkerenZigzag parkerenRechts parkeren
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fietsers in straten met BEV vrij beperkt is gebleven, heeft Brussel 
Mobiliteit het BIVV toch gevraagd om het risico op ongevallen in 
deze straten te objectiveren en de ongevallen met fietsers die er 
zich hebben voorgedaan, te analyseren. Dit teneinde de precieze 
omstandigheden van de ongelukken in kwestie te achterhalen 
en te begrijpen. Tot slot wil deze publicatie ook aanbevelingen 
formuleren op het vlak van inrichting en communicatie om het 
risico op ongevallen te verkleinen.

De straten met beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) hebben tot 
doel om het gebruik van de fiets te promoten door fietsers 
veilige trajecten zonder omwegen aan te bieden. Aangezien hun 
'veralgemening' in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest intussen 
alweer van enkele jaren geleden dateert, was de tijd rijp om 
een balans op te maken van de impact van deze maatregel op 
de veiligheid van de fietsers. Hoewel het aantal ongevallen met 


