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Dankwoord 
 

Vooraleer we overgaan naar het effectieve beleidsplan, maken we graag van deze gelegenheid 

gebruik om onze dankbaarheid te uiten aan de verscheidene personen en diensten die er mee 

voor gezorgd hebben dat het beleid in de praktijk kan worden uitgevoerd. 

 

Vooreerst willen we een dankwoord richten aan de verschillende diensten die instaan of 

instonden voor de praktische uitwerking op het terrein, met name: het Agentschap Wegen en 

Verkeer, de Wegendienst & Groendienst van stad Brugge, Eandis en De Lijn. Zij hebben een niet 

te miskennen rol gespeeld bij de praktische uitvoering van het beleidsplan. Door verschillende 

overlegmomenten waarbij de visies op elkaar werden afgestemd, was (of is) het mogelijk om 

een gezamenlijk engagement aan te gaan waarbij de verhoging van de verkeersveiligheid aan 

de schooltoegangen voorop stond. 

 

Vervolgens verdienen ook de verantwoordelijken van de Brugse scholen en de verkeersouders 

een woord van dank. Zij hebben mee nagedacht over de mogelijke verkeersknelpunten aan de 

schoolpoort en stonden ook open voor potentiële veranderingen. Daarenboven wordt door de 

schoolgemeenschap zelf actief geparticipeerd aan het beleid door onder andere de ouders te 

sensibiliseren, door preventieve of verkeerseducatieve campagnes op te richten, etc. 

 

Ten derde hadden we graag de preventiedienst van stad Brugge bedankt. Zij stonden mee in 

voor het volledige actieplan op zich, maar ook in het kader van de zichtbaarheid van de 

schoolomgeving hebben zij een actieve rol gespeeld door mee na te denken over hoe we de 

scholen zelf meer zichtbaar en herkenbaar in het straatbeeld kunnen laten komen. 

 

Ten slotte richten we onze dank nog tot het stadsbestuur en de korpsleiding van de Lokale 

Politie Brugge, omdat zij ons de tijd en ruimte gaven om dit beleidsplan tot stand te brengen. 
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Hoofdstuk 1  
Actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ 

 

1. Algemene achtergrond en context 
 

Naar aanleiding van het tragische ongeval op de Gistelse Steenweg waarbij een zesjarig 

kindje het leven heeft gelaten, werd begin maart 2017 in overleg en samenwerking tussen 

Stad Brugge en de lokale politie Brugge een actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ opgemaakt. In dit 

actieplan worden 10 afzonderlijke actiedoelstellingen naar voor geschoven die ervoor 

moeten zorgen dat de verkeersveiligheid in de Brugse schoolomgevingen wordt verhoogd.  

 

Het actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ steunt zich op het Mobiliteitsplan Brugge, het Zonaal 

Veiligheidsplan van de lokale politie Brugge en het SAVE-Charter die de stad Brugge in 2015 

ondertekende en ambieerde om zeer concrete acties te ondernemen ter verhoging van de 

verkeersveiligheid in Brugge. Om de actiedoelstellingen die omschreven zijn in het actieplan 

op een kwalitatieve wijze te verwezenlijken wordt een integrale aanpak vooropgesteld: de 

actiedoelstellingen werden opgebouwd rond de drie belangrijke verkeerskundige pijlers, de 

drie E’s (= ‘Education’, ‘Engineering’ & ‘Enforcement’). Deze actiedoelstellingen werden 

vervolgens verder opgesplitst en vertaald in specifieke acties. 

 

Omdat de uitvoering van het actieplan ten slotte ook op een geïntegreerde wijze gebeurt (= 

in samenwerking met verschillende interne en externe diensten en organisaties), en er na 

een welbepaalde periode een evaluatie zal worden uitgevoerd, spreekt men in de 

verkeerskunde ook wel van de  vijf E’s (= de 3 bovenvermelde E’s + ‘engagement’ of 

‘encouragement’ en ‘evaluation’).  

 

2. Algemene coördinatie van het actieplan 
 

2.1. Verantwoordelijke(n) algemene coördinatie 
 

De directeur regiowerking, informatiebeheer en verkeer bij de politie, ‘William Van 

Severen’ en de Preventieambtenaar bij de Stad Brugge ‘Koen Timmerman’ nemen de 

verantwoordelijkheid voor de algemene coördinatie van het volledige actieplan op zich 

onder supervisie van de Schepen van energie, onderwijs & gezondheid ‘Pablo Annys’.  
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Uiteraard is deze verantwoordelijkheid voor de algemene coördinatie voor de uitvoering van het 

actieplan steeds in samenspraak en overleg met de Burgemeester ‘Renaat Landuyt’ en de 

Korpschef ‘Dirk Van Nuffel’ die samen de eindverantwoordelijkheid over het volledige actieplan 

dragen. 

 

2.2. Vaste kerngroep 

 

Om een goed overzicht te bewaren over de uitwerking van de verschillende 

actiedoelstellingen die zijn omschreven in het actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ werd vanaf 

april 20171 een maandelijks overleg georganiseerd waarop de sleutelfiguren (Stad Brugge 

en lokale politie Brugge) voor de uitvoering van dit actieplan aanwezig zijn.  

 

Concreet bestaat dit overleg uit de volgende kerngroep: 

 

 Schepen van energie & onderwijs (Pablo Annys, Stad Brugge) 

 

 Hoofdcommissaris en directeur verkeer (William Van Severen, politie Brugge) 

 

 Diensthoofd van de Preventiedienst (Koen Timmerman, Stad Brugge) 

 

 Adviseur Coördinatie Verkeerszaken (Lisa Delbrassine, politie Brugge) 

 

 Consulent verkeerspreventie (Inge Van Hecke, politie Brugge) 

  

 Mobiliteitsdeskundige (Koen Vansteenland, Stad Brugge) 

 

 Deskundige verkeerspreventie (Ariane Duthoo) 

 

 Medewerker Mobiel 21 gedetacheerd naar preventiedienst (Piet Verroens) 

 

  

                                                                        

1 En dit tot de finalisering van het actieplan (een tot nog toe onbekende datum). 
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3. Het actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ 

 

3.1. 10-puntenplan/ 10 actiedoelstellingen 

 

Het actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ werd uiteengezet in een 10-puntenplan die omschreven 

zijn in actiedoelstellingen. Deze 10 actiedoelstellingen met hun specifieke acties worden in 

de volgende onderverdeling kort beschreven zodat de bijdrage van onze projectgroep2 in 

een breder kader kan worden geplaatst. 

 

3.1.1. ‘Engineering’: vijf actiedoelstellingen 

 

Vijf actiedoelstellingen behoren tot het domein van de ‘engineering’. De focus ligt hier op de 

infrastructuur, de inrichting van de omgeving en de organisatie van de verkeersstromen. 

Deze vijf actiedoelstellingen worden in de onderstaande punten uiteengezet. 

 

3.1.1.1. Opmaken en/of actualiseren van de schoolvervoerplannen 

 

De eerste actiedoelstelling binnen het domein van de ‘engineering’ betreft ‘het opmaken 

en/of actualiseren van de schoolvervoerplannen’ (verder: SVP). Heel simplistisch gesteld 

beschrijft een SVP op welke manier leerlingen naar school komen (= welk vervoersmiddel) 

en welk traject zij daarvoor afleggen. De kennis van de woonplaats van de leerlingen is dus 

een must om de mobiliteitsstromen van en naar school en de potentiële knelpunten 

daarbij goed in kaart te kunnen brengen.  

 

In de praktijk gebeurt de opmaak van zo’n SVP normaliter door (mobiliteitsdeskundigen 

binnen) de school zelf gesteund door andere deskundige partners (zoals Mobiel 21) en dit 

alles gebeurt in samenspraak met de leerlingen en de ouders. Deze laatsten kunnen ook 

potentiële knelpunten op hun route aangeven die dan ook worden meegenomen bij de 

verdere analyse door de bevoegde diensten.  

 

Deze eerste actiedoelstelling werd verder opgesplitst in vier specifieke acties die op korte 

of middellange termijn gerealiseerd moeten worden, met name: 
 

                                                                        

2 Projectgroep actiedoelstellingen 3: ‘Zichtbaarheid van oversteekplaatsen in de schoolomgevingen verbeteren’. 
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 Specifieke actie 1.1. De scholen aansporen om zich te engageren een SVP op te 

maken of om deze te actualiseren. 
 

 Specifieke actie 1.2. Opvolgen van de knelpunten naar aanleiding van het 

opgemaakte SVP. 
 

 Specifieke actie 1.3. Bevragen van de scholen rond de actualisering van een al 

opgemaakt SVP. 
 

 Specifieke actie 1.4. Aanvullend deskundige begeleiding voor de opmaak van een 

SVP voor 10 scholen. 

 

Gelet op de bovenstaande actiedoelstelling en de daaraan gekoppelde specifieke acties, zal 

de stad Brugge zich de komende jaren dan ook extra engageren om de scholen te 

ondersteunen bij de opmaak van zo’n schoolvervoersplan. In dat kader werd reeds een 

deskundige bij Mobiel 21 gedetacheerd naar de stad om in het kalenderjaar 2018 tien 

scholen te ondersteunen bij de opmaak van hun SVP. Alle schooldirecties werden door de 

stad op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om een kandidatuur in te dienen waarin 

zij ondersteuning wensen bij de opmaak of actualisering van hun SVP. Op basis van enkele 

objectieve en subjectieve parameters heeft de stad Brugge uiteindelijk tien scholen 

geselecteerd die in 2018 worden ondersteund bij de opmaak van hun schoolvervoersplan. 

 

3.1.1.2. Zone 30 
 

De invoering van een zone 30 aan de schooltoegangen is – mits twee uitzonderingen – in 

Brugge aan alle schoolvestigingen van kracht. 
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De zone 30 aan de Brugse schooltoegangen komt tot uiting in drie specifieke vormen: 
 

(1) De vaste zone 30  

De school is gelegen binnen een bredere zone 30-reglementering. 
 

(2) De zone 30- schoolomgeving 

Er wordt een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd ter hoogte van de 

schooltoegang. In de rest van de straat (of ruimere schoolomgeving) geldt er nog 

steeds een hogere snelheid. 

 

(3) De variabele zone 30 

De zone 30 is hier enkel van kracht tijdens de schoolspitsuren wat wordt 

aangegeven door een oplichtend bord ‘30’. Buiten deze schoolspitsuren is de 

wettelijk gereglementeerde snelheidsbeperking van kracht. 

 

Om een betere respectering van de zone 30 na te streven zal ook onderzocht worden hoe 

we de bestuurders er nog meer attent op kunnen maken dat ze zich in een zone 30 

begeven. De betere aanduiding van de zone 30 via infrastructuur wordt ook opgenomen bij 

de derde actiedoelstelling die hierna wordt uiteengezet. 3  Verder zal ook de 

gedragsbeïnvloeding van de weggebruiker cruciaal zijn en dient een aansluitend 

handhavingsbeleid te worden gevoerd.  

 

Het is duidelijk dat deze actiedoelstelling zeker niet enkel binnen het domein van de 

‘engineering’ valt. De wisselwerking met de twee andere E’s (educatie en ‘enforcement’) is 

cruciaal om deze actiedoelstelling op een kwalitatieve wijze te behalen. Een integrale 

aanpak heeft steeds de grootste slaagkans. 

 

De actiedoelstelling ‘zone 30’ bestaat uit één specifieke actie: 

 

 Specifieke actie 2.1.: Onderzoek naar een betere visualisatie van de zone 30 (cfr. 

‘self-explaining road’)  

                                                                        

3 De zones 30 worden natuurlijk veel doeltreffender als ze gepaard gaan met begeleidende maatregelen 
om de gereden snelheid van de meeste bestuurders onder de 30 km/u te houden. Ter info: 85% van de 
voetgangers die worden aangereden met een snelheid van 65 km/u overlijden. Dit cijfer daalt tot 45% bij 
een snelheid van 50 km/u en tot 5% bij 30 km/u (BIVV 2002). 
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3.1.1.3. Zichtbaarheid van oversteekplaatsen in de schoolomgeving 

 

De derde actiedoelstelling behorend onder het domein van de ‘engineering’ betreft ‘de 

zichtbaarheid van oversteekplaatsen in de schoolomgeving’. Hiermee willen we in 

hoofdzaak de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker verhogen ter hoogte van de 

oversteek aan de schooltoegang.  

 

Aan de hand van een gegevensanalyse op basis van verschillende specifieke 

eigenschappen4 wordt onderzocht hoe we aan de weggebruikers duidelijk kunnen maken 

dat ze zich in een schoolomgeving bevinden. Hierbij wordt gestreefd naar enige 

uniformiteit op het Brugse grondgebied zodat er geen kakafonie aan maatregelen 

ontstaat. Engagement van, en overleg met verschillende interne en externe instanties en 

diensten is binnen deze actiedoelstelling zeer cruciaal! 

 

Deze derde actiedoelstelling werd opgesplitst in twee specifieke acties, met name: 
 

 Specifieke actie 3.1. In kaart brengen van de huidige infrastructuur aan alle 

schoolingangen. 
 

 Specifieke actie 3.2. Opmaken van ‘Duurzaam Veilige’ standaardfiches en deze 

toepassen op elke individuele schooltoegang door het leveren van maatwerk. 

 

Het zal deze actiedoelstelling zijn die in detail wordt besproken in deze bijdrage. Deze 

uiteenzetting kan men terugvinden vanaf hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 5. 

  

3.1.1.4. (Her)inrichten van de schoolomgevingen 

 

Om de schoolomgeving meer verkeersveilig te maken, worden de opties ‘fietsstraat’ en 

‘schoolstraat’ onderzocht.  

 

In het geval van een fietsstraat mag een motorvoertuig de straat nog steeds inrijden, maar 

wordt het hem verboden om fietsers in te halen en mag zijn snelheid niet hoger zijn dan 

30 km/u. Daarnaast mag de fietser (1) de hele rijbaan gebruiken in het geval van 

éénrichtingsverkeer, of (2) de helft van de rijbaan gebruiken in het geval dat er 

tweerichtingsverkeer geldt.  

                                                                        

4 Zie hoofdstuk 3 en 4 voor een beter begrip hieromtrent. 
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Ter illustratie worden hieronder de verkeersborden getoond die gebruikt worden bij de 

aanduiding van een fietsstraat. 
 

                                 
 

In het geval van een schoolstraat is het voor motorvoertuigen verboden om deze straat in 

te rijden tijdens de schoolspitsuren. Op die manier wordt de speelplaats een stuk verlengd 

en kunnen de kinderen de school veilig bereiken of verlaten. Omdat deze laatste optie een 

zware impact heeft op alle weggebruikers, kan de invoering van een schoolstraat enkel 

ingevoerd worden in die straten waar geen doorgaand verkeer is en waar een grondige 

verkeersanalyse aan vooraf is gegaan. 
 

  

 

De actiedoelstelling ‘(her)inrichten van de schoolomgeving’ werd verder opgesplitst in 

twee specifieke acties, met name: 
 

 Specifieke actie 4.1. Bekijken of fietsstraten mogelijk zijn in de schoolomgeving en 

gekoppeld kunnen worden aan een fietsroutenetwerk. 
 

 Specifieke actie 4.2. Opstarten van de inrichting van twee schoolstraten 

(Hortensiastraat en Diksmuidse Heerweg) en na evaluatie de uitbreiding ervan 

stimuleren op basis van bepaalde criteria die vervat zijn in een draaiboek. 
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3.1.1.5. Tonnagebeperking in de woongebieden 

 

Met deze vijfde actiedoelstelling wil men overgaan tot de gerichte invoering van de 

tonnagebeperking (max 5 ton) in de woongebieden (cfr. centrum van Sint-Michiels). De 

focus wordt in eerste instantie op de schoolomgevingen gelegd. De invoering van de 

tonnagebeperking is evenwel uitgezonderd de plaatselijke bediening en enkele andere 

geregelde uitzonderingen. 

 

De actiedoelstelling ‘tonnagebeperking in de woongebieden’ omvat één specifieke actie 

die rechtstreeks is af te leiden uit de bovenstaande alinea, met name: 

 

 Specifieke actie 5.1. Onderzoek naar de mogelijkheid tot invoering van een 

tonnagebeperking (uitgezonderd plaatselijke bediening)in de schoolomgeving. 

 

3.1.2. ‘Education’: drie actiedoelstellingen 

 

Drie actiedoelstellingen behoren tot het domein van de ‘education’. De focus wordt hier 

gelegd op sensibilisering, opvoeding en verkeerseducatie. 

 

3.1.2.1. Ontwikkeling van verkeerseducatieve routes 
 

Een eerste actiedoelstelling binnen het domein van de ‘education’ betreft de ‘ontwikkeling 

van verkeerseducatieve routes’. Verkeerseducatieve routes zijn vooraf uitgestippelde 

leerrijke verkeersroutes die door scholen gebruikt kunnen worden voor het afleggen van 

het fietsexamen. Ook ouders kunnen van deze verkeerseducatieve routes gebruik maken 

om met hun kind(eren) de verplaatsingen op de openbare weg in te oefenen. In het kader 

van de verkeerseducatie zet de stad Brugge zich dan ook in om enkele verkeerseducatieve 

routes te ontwikkelen in de verschillende deelgemeentes. 

 

Deze eerste actiedoelstelling werd verder opgesplitst in twee specifieke acties die op korte 

of middellange termijn gerealiseerd moeten worden, met name: 

 

 Specifieke actie 6.1. Ontwikkeling van een verkeerseducatieve route in Assebroek. 

 

 Specifieke actie 6.2. Uitbreiding van de verkeerseducatieve routes naar de andere 

deelgemeenten (zoals Sint-Andries die hier momenteel al over onderhandelt).  
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3.1.2.2. Dode hoek 

 

Dodehoekongevallen gebeuren vaak omdat een zachte weggebruiker zich niet bewust is 

van zijn beperkte zichtbaarheid voor vrachtwagens. Daarom blijft het noodzakelijk om alle 

weggebruikers te blijven informeren en sensibiliseren omtrent de gevaren van de dode 

hoek.  

 

 
 

Het project rond de dode hoek - waarbij de Brugse politie, de stedelijke preventiedienst, de 

provincie West-Vlaanderen en TLV (transport – logistiek – Vlaanderen) samenwerken – 

legt dan ook de nadruk op het sensibiliseren en informeren van zowel de 

vrachtwagenchauffeur als op alle andere weggebruikers. Voorts worden de voertuigen van 

stad Brugge die gecatalogiseerd kunnen worden onder ‘zwaar verkeer’ ook uitgerust met 

een sticker die waarschuwt voor de Dode Hoek. Ten slotte worden er regelmatig 

praktijksessies georganiseerd. 

 

Deze tweede actiedoelstelling binnen het domein van de educatie werd verder opgesplitst 

in twee specifieke acties, met name: 

 

 Specifieke actie 7.1. Ter beschikking stellen van dodehoekkoffers aan de scholen. 

 

 Specifieke actie 7.2. Een lespakket aanbieden aan de leerlingen van het zesde 

leerjaar (en een eventuele uitbreiding naar de andere leerjaren). 
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3.1.2.3. Educatie en sensibilisering van ouders en begeleiders 

 

Via de scholen zelf zal Stad Brugge gerichte communicatie en informatie bezorgen aan de 

ouders en begeleiders van de schoolgaande kinderen/ jongeren. In deze communicatie 

zullen een aantal maatregelen worden omschreven over hoe men zelf een bijdrage kan 

leveren aan een verkeersveilige schoolomgeving. De betrokkenheid en medewerking van 

de ouders is een cruciale factor in het welslagen van het volledige actieplan. 

 

De actiedoelstelling ‘educatie en sensibilisering van ouders en begeleiders’ omvat één 

specifieke actie: 

 

 Specifieke actie 8.1. Opname van een filmpje waarin verschillende tips worden 

weergegeven om veilig in het verkeer deel te nemen en waarin samenwerking 

wordt benadrukt. Nadien moet dit filmpje gevolgd worden door andere initiatieven. 

  

3.1.3. ‘Enforcement’: twee actiedoelstellingen 

 

3.1.3.1. Gemachtigde opzichters 

 

Om kinderen veilig te laten oversteken, wordt aangeraden om een gemachtigd opzichter 

(GO) te plaatsen aan de oversteek die leidt naar de schooltoegang. Elke school kan (een) 

medewerker(s) de gratis opleiding ‘gemachtigd opzichter’ laten volgen die georganiseerd 

wordt door de lokale politie Brugge. Deze laatste engageert zich om de opleiding – die 

bestaat uit een theoretisch en praktisch luik - en de aflevering van het getuigschrift binnen 

de vier weken te garanderen. 

 

Deze eerste doelstelling binnen het domein van ‘enforcement’ of handhaving werd 

opgesplitst in drie specifieke acties, met name: 

 

 Specifieke actie 9.1. Brief versturen naar alle scholen waarin gevraagd wordt om zich te 

engageren om een GO in te zetten aan de schoolpoort. 

 

 Specifieke actie 9.2. Organiseren van een opleiding GO en een heropfrissingscursus. 

 

 Specifieke actie 9.3. Herorganiseren van de opleiding GO zodat het praktische luik in de 

schoolomgeving kan worden geven. 
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3.1.3.2. Politiecontroles 
 

De lokale politie Brugge zet zich vandaag al maximaal in om snelheidsovertreders in de 

zones 30 tijdens de schoolspitsuren en om foutparkeerders in de schoolomgeving aan te 

pakken. Deze politionele controles zullen dan ook verder uitgevoerd worden.  
 

Deze actiedoelstelling werd verder opgesplitst in drie specifieke acties, met name: 
 

 Specifieke actie 10.1: Maximale flitscontroles tijdens de schoolspitsuren. 
 

 Specifieke actie 10.2: Maximale inzet van de snelheidsindicatieborden in de 

schoolomgevingen. 
 

 Specifieke actie 10.3: Regelmatige controles rond parkeren en fietsverlichting. 

 

3.2. Praktische uitwerking 
 

Belangrijk om aan te halen is dat er voor elk van deze actiedoelstellingen – en dit per 

specifieke actie - werd bepaald welke dienst of organisatie (of welke medewerker(s) intern 

de verschillende dienst(en) of organisatie(s)) instaat voor de concrete uitvoering en binnen 

welke termijn dit moet gebeuren. Op die manier kan er op een transparante wijze extern 

gecommuniceerd worden over het actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ en de concrete 

uitvoering daarvan (zoals de voortgang van het plan, de reeds verworven resultaten, etc.)  

 

Het onderzoek en de praktische uitwerking die aan de projectgroep van deze bijdrage werd 

toegeschreven behoort onder de verkeerskundige pijler ‘Engineering’ 5  en betreft ‘het 

nemen van infrastructurele maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid en 

verkeersleefbaarheid’. Daarbij zal de projectgroep zich in hoofdzaak toespitsen op de derde 

actiedoelstelling: ‘zichtbaarheid van oversteekplaatsen in de schoolomgeving verhogen’. 

 

Uiteraard zullen er tijdens de praktische uitwerking van deze actiedoelstelling raakvlakken 

zijn met de andere actiedoelstellingen. Het maandelijks overleg met de kerngroep voor het 

volledige actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ 6  speelt dan ook een cruciale rol om al deze 

projecten en initiatieven af te stemmen op elkaar en te integreren in een algemeen 

samenhangend kader. 

                                                                        

5 1 pijler van de 3 E’s (of meer uitgebreid, de 5 E’s), zoals hiervoor reeds werd aangehaald. 

6 Zie punt 2 ‘Algemene coördinatie van het actieplan’ hiervoor. 
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Hoofdstuk 2 
Projectgroep ‘zichtbaarheid van 

oversteekplaatsen in de schoolomgevingen’ 
 

1. Samenstelling projectgroep 
 

De projectgroep voor het onderzoek en de praktische uitwerking van de actiedoelstelling 

drie ‘zichtbaarheid van oversteekplaatsen in de schoolomgevingen verhogen’ is 

samengesteld uit vijf medewerkers werkzaam bij de lokale politie Brugge en één 

medewerker werkzaam bij Stad Brugge. Concreet is de projectgroep als volgt samengesteld: 

 
 

 Drie projectcoördinatoren 
 

 

1 commissaris – diensthoofd Verkeerszaken (Alain Strubbe)  

algemene leiding over de projectgroep.  

 piloot 
 

- 1 adviseur Coördinatie Verkeerszaken (Lisa Delbrassine)  

beleidsontwikkeling + theoretische & praktische uitwerking van het beleid + creatie 

& afwerking van de op maat gemaakte ‘duurzaam veilige’ ontwerpen.  

 copiloot 
 

- 1 consulent Verkeerspreventie (Inge Van Hecke) 

planning en interne woordvoering + praktische uitwerking van het beleid + creatie & 

afwerking van de op maat gemaakte ‘duurzaam veilige’ ontwerpen.  

 copiloot 

 
 

Drie projectmedewerkers 
 

 

- 2 inspecteurs Unit Verkeerstechniek (Henk Vanden Eynde & Rik Vanlersberghe)  

technische en praktische ondersteuning bij de creatie van de (op maat gemaakte) 

‘duurzaam veilige’ standaardfiches. 
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- 1 deskundige Mobiliteitscel Stad Brugge (Koen Vansteenland) 

technische en beleidsmatige ondersteuning bij de creatie van de (op maat gemaakte) 

‘duurzaam veilige’ standaardfiches. 

 

Hierbij valt op te merken dat met de ‘samenstelling van de projectgroep’ die personen 

worden bedoeld die enerzijds vanaf de start actief meewerken aan het projectonderzoek en 

de praktische uitwerking en anderzijds aanwezig zijn op het merendeel van de interne 

overlegmomenten en bijeenkomsten.  

 

Uiteraard spelen ook nog andere diensten en/of organisaties een cruciale rol in de 

uitvoering van het project door het bieden van ondersteuning, actieve medewerking, 

adviesverlening en nog zoveel meer: kwaliteit bereik je namelijk altijd SAMEN. 

 

 
 

De twee belangrijkste geconsulteerde diensten of organisaties zijn de wegbeheerders7 

(AWV en Wegendienst) en de verantwoordelijken binnen de Brugse scholen8. 

                                                                        

7 De wegbeheerders beslissen namelijk finaal of een bepaalde infrastructurele maatregel al dan niet kan 
worden uitgevoerd. 

8 De scholen zelf zijn uiteraard een belangrijke geconsulteerde partner omdat zij een grote kennis en 
knowhow hebben van de verkeerssituatie bij de school zelf en een belangrijke invloed kunnen uitoefenen 
op de ouders en de leerlingen (via sensibilisering en preventieve acties). 
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2. Missionstatement van de projectgroep 
 

2.1. Missie 

 

De missie betreft de specifieke opdracht of taak die aan de projectgroep is toebedeeld en 

de – in het kader van hun opdracht - te bereiken streefdoelstelling(en). Deze missie is 

logischerwijs slechts een deelopdracht van het volledige actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ 

aangezien hier enkel de derde actiedoelstelling wordt aangepakt.9 

 

De missie van de projectgroep is de volgende: “het ontwikkelen van uniforme en 

‘duurzaam veilige’ standaardfiches voor de Brugse schooltoegangen rekening houdend 

met de functie van de weg (= wegencategorisering) en deze toepassen op elke individuele 

Brugse schooltoegang door het leveren van maatwerk (= rekening houdend met de 

specifieke omgeving en de specifieke kenmerken van de school)”.   

 

Deze duurzaam veilige (infrastructurele) standaardfiches dienen er enerzijds voor te 

zorgen dat het risico op een ongeval aan de schooltoegang significant wordt verlaagd en 

anderzijds dat – indien er zich toch een ongeval voordoet – de infrastructurele 

maatregelen de nodige bescherming bieden zodat de ernst van het letsel zoveel als 

mogelijk wordt beperkt (zoals bijvoorbeeld door obstakels op de openbare weg 

verwijderen).  

 

Opmerking: de uitwerking van duurzaam veilige infrastructurele standaardfiches is op 

zichzelf nooit voldoende om te spreken van een ‘Veilige Schoolpoort’. Zonder aandacht 

voor educatie en handhaving zullen de genomen infrastructurele maatregelen niet het 

gewenste effect creëren. Enkel wanneer de aanpak op een integrale manier gebeurt, kan er 

echt gesproken worden van een ‘Veilige Schoolpoort’ en misschien zelfs ruimer van een 

‘veilige schoolomgeving’.  

 

Wanneer er door de projectgroep ontwerpen op maat van de school worden uitgewerkt, 

worden er daarom ook handvaten met betrekking tot educatie of handhaving aangereikt 

in de vorm van aanbevelingen en opmerkingen.  

  

                                                                        

9 Waarbij er wel steeds raakvlakken zijn met de andere actiedoelstellingen die daar dan ook niet van 
losgekoppeld kunnen worden. 
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2.2. Visie 

 

De visie is het langetermijnperspectief dat wordt vooropgesteld door de organisatie (of in 

dit geval de projectgroep) en moet afgestemd zijn op de missie. Samen vormen de missie 

en de visie het ‘missionstatement’. 

 

De visie van de projectgroep is de volgende: “In samenwerking met verschillende interne 

en externe partners streven naar een duurzaam (verkeers)veilige schoolomgeving” 

 

Om de missie te verwezenlijken is het noodzakelijk dat er een constructieve samenwerking 

bestaat met verscheidene interne en externe diensten en organisaties. Dit niet alleen voor 

de uitvoering van de ‘duurzaam veilige’ standaardfiches, maar ook voor de kwalitatieve 

uitoefening van de educatie en de handhaving. Een integrale (= educatie, infrastructuur, 

handhaving) en een geïntegreerde (= in samenwerking met alle partners) aanpak zal er 

voor zorgen dat er een duurzaam verkeersveilige schoolomgeving ontstaat.  

 

3. Afbakening 
 

3.1.  Ruimtelijke afbakening 
 

Zoals hiervoor werd omschreven betreft de opdracht van de projectgroep ‘het ontwikkelen 

van uniforme en ‘duurzaam veilige’ standaardfiches voor de Brugse schooltoegangen (…)’. 

De prioriteit wordt hier dus gegeven aan de oversteekplaatsen die gelegen zijn aan een 

schooltoegang zelf. Het opnemen van alle oversteekplaatsen die gelegen zijn in de ruime 

schoolomgeving zou te veel tijd in beslag nemen om allemaal even kwalitatief af te 

handelen. Daarom wordt er bewust voor gekozen om enkel de Brugse schooltoegangen te 

behandelen. De ruimere schoolomgeving moet dan opgenomen worden in de 

schoolvervoersplannen (zie HF I). 

 

3.2.  Taakafbakening 
 

Omdat er steeds raakvlakken zullen bestaan met andere actiedoelstellingen die 

omschrijven zijn in het actieplan ‘Veilige Schoolpoort’, is het handig om een 

taakafbakening op te maken. Op die manier wordt vermeden dat het onderzoek te breed 

wordt aangepakt waardoor het aan kwaliteit zou inboeten. In het onderstaande worden 

enkele taakafbakeningen aangegeven. 
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Vooreerst wordt door de projectgroep ‘zichtbaarheid van oversteekplaatsen in de 

schoolomgeving’ enkel de derde actiedoelstelling uit het tienpuntenplan integraal en 

kwalitatief onderzocht en uitgewerkt. Deze actiedoelstelling is dan ook de hoofdtaak van 

de projectgroep en werd vervat in de missie en de visie. De tweede (zone 30), vierde 

((her)inrichten van de schoolomgeving), vijfde (tonnagebeperking in de woongebieden), 

achtste (educatie en sensibilisering van ouders en begeleiders) en tiende (politiecontroles) 

actiedoelstelling worden door de alomvattende benadering van de projectgroep indirect 

ook in aanmerking genomen (zoals bij de adviesverlening).  

 

Ten tweede ligt de hoofdfocus op de weginfrastructuur en niet op educatie en/of 

handhaving. Wel kan er daaromtrent advies worden verleend aan de bevoegde persoon of 

dienst wanneer de maatwerkfiches per Brugse schooltoegang worden opgemaakt. Het is 

van belang om aan te halen dat er louter een adviserende rol wordt toebedeeld en dat de 

verdere uitwerking of aanpak van de adviezen/ aanbevelingen door de experten ter zake 

wordt uitgewerkt. 

 

Ten slotte betreft de opdracht van de projectgroep “de uitwerking van op maat gemaakte 

‘duurzaam veilige’ fiches.” Deze ‘duurzaam veilige’ fiches zijn echter slechts een eerste 

aanzet. Wanneer het maatwerk werd geleverd en er aanbevelingen werden gedaan, is het 

de bedoeling dat dit verder wordt opgevolgd en uitgevoerd door de bevoegde instantie. 

 

Opmerking: de opvolging dient te gebeuren door de kerngroep waarin alle piloten van de 

verschillende werkgroepen aanwezig moeten zijn. Deze kerngroep moet erover waken dat 

er samenhang bestaat tussen de verschillende actiedoelstellingen en dat de raakvlakken 

ook aan elkaar worden gekoppeld.   
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Hoofdstuk 3 
 Beleidsmatige achtergrond,  

theoretische onderbouwing & terminologie 
 

1. Beleidsmatige achtergrond 
 

1.1. Mobiliteitsplan (Brugge) 

 

1.1.1. Wat? 

 

Voor de gemeente is het mobiliteitsplan een middel waarmee ze het gevoerde beleid 

kunnen omschrijven, communiceren en verantwoorden naar de eigen bevolking. Het is een 

strategisch beleidsplan (en dus met een langetermijnvisie) met de vooropgestelde 

doelstelling om een gewenst en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid te voeren. In overleg en 

samenwerking met verscheidene partners wordt het mobiliteitsplan opgesteld door de 

lokale overheid. 

 

De vier niveaus die betrekking hebben op het mobiliteitsmanagement moeten in het 

stedelijk mobiliteitsplan aan bod komen en in onderlinge verbinding worden gebracht. Dit 

betekent dus dat er moet worden nagedacht over (1) de maatschappelijke organisatie, (2) 

de verkeersplanologie, (3) het vervoersmanagement, en (4) het verkeersmanagement. 

Daarenboven moeten deze vier niveaus worden samengebracht en afgestemd worden op 

elkaar zodat er in de gemeente een integraal mobiliteitsbeleid kan worden uitgevoerd. 
 

 

      

     Maatschappelijke organisatie 

 

     Vervoersmanagement 

 

     Verkeersplanologie 

 

     Verkeersmanagement 
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Voorts dient het gemeentelijk mobiliteitsplan onder andere ook als ruimer kader om 

bijvoorbeeld een lokaal verkeersveiligheidsbeleid uit te werken langs de straten en pleinen, 

een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen en schoolomgevingen verkeersveiliger te 

maken. Het zal dan ook in hoofdzaak dit laatste aspect zijn die van belang is voor onze 

projectgroep.10  

 

1.1.2. Mobiliteitsplan Brugge – actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ 
 

Op 26 januari 2016 werd het mobiliteitsplan Brugge definitief vastgesteld door de 

Gemeenteraad. De toekomstige mobiliteitsbehoeften werden vastgelegd in vijf 

strategische doelstellingen die geformuleerd werden op Vlaams niveau, maar werden 

vertaald en verfijnd naar het niveau van de stad Brugge.  

 

Eén van deze vijf strategische doelstellingen is in het kader van het actieplan ‘Veilige 

Schoolpoort’ van belang, met name: “de verkeersonveiligheid terugdringen met het oog op 

een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers”. Deze strategische 

doelstelling werd vervolgens vertaald naar het Brugse niveau. In zijn geheel beoogt het 

Brugs mobiliteitsbeleid meer veiligheid waarbij de Stad Brugge onder andere streeft 

naar:11 

 

 een verbetering van de verkeersveiligheid door realisatie van veilige en 

comfortabele voetpaden, 

 

 de realisatie van veilige voetgangersoversteken, 

 

 het voorzien van veilige fietsvoorzieningen en fietsoversteken, 

 

 meer verkeersveiligheid tijdens werkzaamheden, en 

 

 een verbetering van de verkeersveiligheid op de weg. 
 

 Er moeten ‘self-explaining roads’ worden gecreëerd waardoor de weggebruiker 

herkent op welk type weg hij zich bevindt en daardoor spontaan zijn rijgedrag 

aanpast aan de verkeerssituatie (weginfrastructuur) 
 

                                                                        

10 www.mobielvlaanderen.be 

11 Arcadis., Mobiliteitsplan Brugge, 2016. 
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De bovenstaande streefacties die allen betrekking hebben op het verhogen van de 

verkeersveiligheid op het Brugse grondgebied werden door onze projectgroep dan ook 

meegenomen bij de praktische uitwerking van de voormelde actiepunten uit het actieplan 

‘Veilige Schoolpoort’. Op die manier wordt reeds deels tegemoet gekomen aan (één van) de 

doelstellingen die omschreven zijn in het Brugs mobiliteitsplan en kan het actieplan 

‘Veilige Schoolpoort' daar dus aan gekoppeld worden. 

 

1.2. Zonaal Veiligheidsplan 
 

1.2.1. Wat? 
 

Het zonaal veiligheidsplan is het vierjaarlijkse strategisch beleidsplan van de lokale politie 

en is congruent aan het nationaal veiligheidsplan. Het zonaal veiligheidsplan wordt gezien 

als de rode draad van de lokale politieorganisatie en het heeft de ambitie om samenhang 

te creëren. Dit zowel intern als extern de organisatie.  

 

Samen met de overheden en de diverse partners worden de doelstellingen en prioriteiten 

bepaald. Om meer betrokkenheid en motivatie van de medewerkers in beleidsmatige 

taken te verkrijgen, worden de prioriteiten zoveel als mogelijk op een projectmatige wijze 

aangepakt (= beperkt in tijd en ruimte). 

 

Ten slotte worden alle mogelijke taken en activiteiten van de lokale politie in het zonaal 

veiligheidsplan opgenomen. Alle zeven basisfuncties (wijkwerking, onthaal, 

slachtofferbejegening, openbare orde, lokale recherche, interventie en verkeer) worden 

inhoudelijk omschreven en zijn een vertaalslag van de missie van het korps: “De lokale 

politie Brugge draagt, onder het gezag van de overheden, fundamenteel bij tot meer 

veiligheid en biedt ondersteuning bij het bevorderen van de leefbaarheid”.12  

 

1.2.2. Zonaal Veiligheidsplan – actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ 
 

Gesteund op objectieve en subjectieve gegevens over onveiligheid die worden verkregen 

uit de geregistreerde criminaliteitscijfers en de lokale veiligheidsdiagnostiek, wordt in het 

zonaal veiligheidsplan een grote aandacht besteed aan verkeersveiligheid en 

verkeersleefbaarheid.  

                                                                        

12 Voor verdere informatie wordt verwezen naar het zonaal veiligheidsplan zelf, met name: Zonaal 
Veiligheidsplan Brugge 2014 – 2017 (en ondertussen ook verlengd). 
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‘Verkeer’ werd dan ook als aparte prioriteit opgenomen in het ZVP en werd verder 

opgesplitst in zeven deelprioriteiten, met name: 

 

 Snelheid 

 

 Rijden onder invloed 

 

 Gsm-gebruik 

 

 Gordeldracht en gebruik kinderzitjes 

 

 Parkeren 

 

 Zwaar verkeer in de binnenstad 

 

 Fietsverlichting 

 

Een gedetailleerde beschrijving van de krachtlijnen van de prioriteit ‘verkeer’ werd 

beschreven in een Verkeershandhavingsplan dat werd opgesteld door de lokale politie 

Brugge in overleg en samenwerking met de lokale/ bestuurlijke en gerechtelijke overheid. 

Zo wordt het gewenst verbaliseringsbeleid en de sensibiliseringsacties van de lokale politie 

Brugge erin beschreven en wordt beklemtoond dat de verkeersveiligheidsfenomenen op 

een geïntegreerde en integrale wijze worden benaderd.13 

 

Dit Verkeershandhavingsplan zal in het kader van de specifieke actie ‘zichtbaarheid van 

oversteekplaatsen in de schoolomgevingen’ uit het actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ in 

hoofdzaak van belang zijn als ‘stok achter de deur’. De politionele handhavingsacties 

zullen er namelijk voor moeten zorgen dat de (ingevoerde) maatregelen in functie van de 

verkeersveiligheid in de schoolomgevingen worden nageleefd. Om echter een extern 

draagvlak te verkrijgen, is een gevarieerde of integrale werking – waarbij zowel 

preventieve, sensibiliserings- en repressieve acties worden ondernomen - noodzakelijk.14 

                                                                        

13 Het verkeershandhavingsplan kan teruggevonden worden als bijlage aan het Zonaal Veiligheidsplan. 
14 Ook de lokale politie Brugge onderneemt preventieve en sensibiliserende acties in het kader van de 
verkeersveiligheid (denk maar aan het toezicht van de wijkinspecteurs in de schoolomgevingen bij de 
aanvang van het schooljaar, de plaatsing van het snelheidsindicatiebord en/of de tekstkar met een 
sensibiliserende noot, en de verkeersregeling op de gevaarlijkste kruispunten bij de aanvang van het 
schooljaar). 
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1.3. SAVE-Charter 

 

1.3.1. Wat? 

 

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (verder: OVK) is een nationale 

lotgenotenvereniging van families van jonge verkeerslachtoffers en onderneemt een aantal 

initiatieven die op sensibilisering en preventie zijn gericht onder de noemer SAVE: ‘Samen 

Actief voor een VEilig verkeer’ – ‘SAuvons la Vie de nos Enfants’.  

 

De missie van de vzw OVK is drievuldig, met name: 

 

 Ondersteuning, begeleiding en hulp bieden aan families die een kind verloren in 

een verkeersongeval. 

 

 Verbetering nastreven van de begeleiding en opvang van de families van 

verkeersslachtoffers. 

 

 Actief werken aan de bewustwording van de rol van eenieder inzake 

verkeersveiligheid, en de verkeersonveiligheid in België bestrijden. 

 

In de praktijk heeft de derde doelstelling ervoor gezorgd dat het project “SAVE-charter 

Steden & Gemeenten” is ontstaan. Concreet wil de vzw OVK via een specifiek SAVE-charter 

ook de steden en gemeenten betrekken bij de strijd voor meer verkeersveiligheid en hen 

aansporen om een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. De hoofddoelstelling van 

het project is de ontwikkeling van een verkeersveiligheidscultuur in elke Belgische gemeente 

en daardoor een meer verkeersveilige leefomgeving creëren.  

 

Deze hoofddoelstelling wordt verder opgedeeld in zeven basisdoelstellingen die zijn vervat 

in het Charter, met name:15 

 

 De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse (o.a. de gevaarlijke 

punten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen en deze punten systematisch 

aanpakken); 
 

                                                                        

15 http://save.ovk.be 
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 De implementatie van het STOP-principe; 

 

 De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren; 

 

 Het garanderen van een hoog handhavingsniveau; 

 

 De voorbeeldfunctie van de gemeente/ stad en haar beleidsverantwoordelijken; 

 

 Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren; en 

 

 De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren. 

 

De steden en gemeenten die instappen in het SAVE-verhaal, stellen een SAVE-actieplan op 

waarin de bovenstaande basisdoelstellingen worden vertaald naar het niveau van de stad of 

de gemeente en in concrete acties worden uitgewerkt.  

 

1.3.2. SAVE-Charter – actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ 

 
Het actieplan verkeersveiligheid Brugge of het SAVE-actieplan wordt opgesteld door de Stad 

Brugge in samenwerking met de lokale politie, de Brugse scholen en andere partners 

(waaronder OVK zelf en de burgers). Het SAVE-actieplan is geënt op het stedelijk 

mobiliteitsplan Brugge en op het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie Brugge. Het 

omvat de belangrijkste acties die worden uitgevoerd rond verkeersveiligheid over een 

periode van twee jaar (de huidige periode betreft 2016 – 2017). 

 

De doelstelling van dit actieplan is gelegen in het zichtbaar maken en het uitwerken van een 

engagement van de stad Brugge voor een verkeersveilige omgeving. Alle gebruikers van de 

stad moeten bovendien het engagement aangaan en mee verantwoordelijkheid nemen om 

van Brugge een verkeersveiliger stad te maken. 

 

Het SAVE-Actieplan 2016 – 2017 werd opgebouwd rond de zeven strategische 

doelstellingen uit het SAVE-Charter van OVK.16 Al deze strategische doelstellingen kunnen 

worden toegepast op het actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ en zullen dus van belang zijn voor 

de uitwerking van een duurzaam verkeersveilige schoolomgeving. 

                                                                        

16 Zie; Actieplan Verkeersveiligheid Brugge, 2016 – 2017. 
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2. Theoretische onderbouw 
 

De verkeersveiligheid (en verkeersleefbaarheid) verhogen in en rondom schoolomgevingen 

is de laatste jaren een hot topic waarover reeds verschillende publicaties werden 

uitgebracht (door o.a. verkeersexperten bij het BIVV, AWV, etc.). Het ‘warm water’ moet 

dus niet worden uitgevonden door onze projectgroep. De bestaande theoretische bagage 

werd als ondersteuning meegenomen voor de uitwerking van de duurzaam veilige 

standaardfiches,.17 

 

Om tot uniforme en kwalitatieve standaarden te komen, werden verscheidene bronnen 

geraadpleegd die ook kunnen worden teruggevonden in de bibliografie van deze bijdrage. 

Hier worden enkel de meest relevante documenten die voor onze projectgroep als rode 

draad hebben gefungeerd slechts summier besproken.18 De geïnteresseerde lezer wordt 

daarom ook doorverwezen naar de literatuur ter zake waarin alle informatie is terug te 

vinden. 

 

2.1. ‘Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen’, ‘Eindrapport over het 

handboek secundaire wegen’ & ‘Categorisering van lokale wegen – 

richtlijnen, toelichting en aanbevelingen’ 

 

De documenten ‘Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen’, ‘Eindrapport over het handboek 

secundaire wegen’ en ‘categorisering van lokale wegen – richtlijnen, toelichting en 

aanbevelingen’ waren handige tools om meer kennis te vergaren over de verschillende 

types wegen en de gewenste inrichting daarvan. Een inrichting die is afgestemd op de 

wegcategorie zorgt er namelijk voor dat de weg ‘leesbaar’ wordt. Dit wil zeggen dat de 

weggebruiker door de weginrichting moet kunnen aflezen welke weg ze mogen gebruiken 

in functie van de bestemming. Daarenboven moet het duidelijk worden wat er verwacht 

wordt inzake snelheidslimiet, verkeersconflicten, voorzieningen voor andere 

weggebruikers en het gewenst verkeersgedrag (cfr. ‘self-explaining road’).  

 

Voorts bekomen we door het vastleggen van inrichtingsprincipes meer uniformiteit op het 

wegennet. Hierdoor kan men de weggebruiker over de geschikte weg sturen die is 

                                                                        

17 Hierover wordt meer verteld in het HF 3: ‘Praktische uitwerking van ‘duurzaam veilige’ standaardfiches. 
18  Heel kort zullen bepaalde theoretische basisprincipes worden uitgelegd waarmee rekening werd 
gehouden voor de verdere uitwerking van de ‘duurzaam veilige’ standaardfiches. 
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aangepast aan de verplaatsingsbehoefte. Zowel de verkeersveiligheid als de 

verkeersleefbaarheid wordt door deze uniformiteit dan ook sterk bevorderd. 

 

Concreet wordt er bij de inrichting van de wegen uitgegaan van een evenwicht tussen vier 

invalshoeken. Deze vier invalshoeken worden hierna weergegeven. 

 

Invalshoek 1: Leesbaarheid 
  

De leesbaarheid van de weg betekent dat er een visuele herkenbaarheid van de wegtypes moet 

zijn door: 

 

 Bewegwijzering  

 De bewegwijzering is ondersteunende informatie voor de leesbaarheid van de 

weg. 

 

 Verkeerssignalisatie  

 bv. door het gebruik van zoneborden moet men aangeven welke zone de 

weggebruiker binnenrijdt. 
 

 Snelheidslimieten  

 Bij het bepalen van de snelheidslimiet is het aandachtspunt om lokale wegen 

lager in te schalen ten opzichte van de secundaire wegen. 
 

 Weginrichting  

 De inrichting van de weg kan in verschillende vormen naar voor komen, bv. een 

middenberm, parkeervoorzieningen, aantal rijstroken, rijwegbreedte, 

verlichting, straatmeubilair, etc. 

 

 Verkeerscirculatiemaatregelen 

 Verkeerscirculatiemaatregelen kunnen genomen worden om ongewenst 

gebruik tegen te gaan. Dit gaat bijvoorbeeld om het instellen van 

éénrichtingsverkeer, het invoeren van een tonnagebeperking, het doorknippen 

van verbindingen, etc. 

 

Invalshoek 2: De verbetering van de integratie van de weg in de omgeving 
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Invalshoek 3: Ongewenst gebruik en gedrag tegengaan 
 

Door functionele eisen te stellen voor de berijdbaarheid en de toegankelijkheid moet 

ongewenst gebruik van de weg en ongewenst gedrag op deze weg worden tegengegaan. 

Dit betekent praktisch dat het lengteprofiel en het dwarsprofiel van de rijbaan moet 

afgestemd worden op de ontwerpsnelheid en de voertuigen die van de weg gebruik 

maken. Hierbij moet uitgegaan worden van het gewenste maatgevend gebruik. 

 

Invalshoek 4: Een duurzaam veilige inrichting 
 

Een duurzaam veilige weginrichting betekent dat ongevallen voorkomen moeten worden 

en indien er zich toch een ongeval voordoet, men de ernst voor alle weggebruikers moet 

beperken. 

 

2.2. Werkboek ‘Schoolomgeving’: Samen werken aan een duurzame & 

verkeersveilige schoolomgeving, AWV, BIVV 

 

Het werkboek ‘Schoolomgeving’: Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige 

schoolomgeving heeft een zeer belangrijke rol gespeeld bij de uitwerking van de door de 

projectgroep opgestelde ‘duurzaam veilige’ standaardfiches en kan dan ook als de rode draad 

worden gezien. In dit werkboek wordt onder meer een overzicht gegeven van ‘best practices’ 

in de schoolomgevingen, wordt een bundeling van mogelijke maatregelen aangereikt, etc. 

Het werkboek behandelt daarnaast ook de thema’s ‘educatie’, ‘sensibilisering’, en 

‘handhaving’ (de drie E’s). Het belang van een integraal beleid wordt hierin dan ook sterk 

aangemoedigd.  

 

Belangrijk om aan te kaarten is dat ook onze projectgroep rekening houdt met de andere 

verkeerskundige pijlers voor een verkeersveilige schoolomgeving door handvaten aan te 

reiken via aanbevelingen en opmerkingen. Natuurlijk worden deze andere verkeerskundige 

maatregelen (educatie en handhaving) nog verder ontwikkeld door de deskundigen die op 

dat gebied werkzaam zijn. Enkel SAMEN kunnen we namelijk pas een duurzame en 

verkeersveilige schoolomgeving verkrijgen. Zoals in het werkboek omschreven, is het 

uiteindelijke doel om “het gewenste gedrag van de weggebruikers in de schoolomgeving te 

vergemakkelijken en het ongewenste te bemoeilijken of te ontraden”. 
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2.3. Vademecum ‘Voetgangersvoorzieningen’ en Vademecum 

‘Fietsvoorzieningen’ , AWV 

 

Het Vademecum ‘Voetgangersvoorzieningen’ en het Vademecum ‘Fietsvoorzieningen’ 

vormen het referentiekader voor de aanleg van verkeersveilige infrastructuur op maat van 

de zachte weggebruiker en kan dus in het kader van het actieplan ‘Veilige Schoolpoort’ niet 

naast ons neergelegd worden. Het zijn zeer lijvige documenten waarin heel wat 

interessante aspecten worden omschreven (zowel juridische zaken als handvaten om de 

verkeersveiligheid te verhogen). Omdat het ons in het kader van dit actieplan te ver zou 

leiden om al deze zaken op te sommen, wordt hier enkel omschreven welke 

infrastructurele maatregelen men onder andere voorschrijft voor een schoolomgeving 

langs een gewestweg. Het zijn namelijk dergelijke zaken die later van belang zullen zijn. 

 

De volgende infrastructurele maatregelen worden onder meer naar voor geschoven 

(gewestweg):  

 

 Instellen van een snelheidsbeperking van 30 km/u ter hoogte van de 

schoolomgeving. 

 

 Plaatsen van een bi-flash die werkt tijdens de schoolspitsuren. 

 

 De schooltoegang verplaatsen naar een lager gecategoriseerde straat. 

 

 Het voetpad uitstulpen ter hoogte van de gemarkeerde voetgangersoversteek en 

deze niet recht tegenover de schoolpoort aanbrengen. 

 

 Het stilstaan en parkeren op minder dan 20m van de oversteekplaats fysisch 

onmogelijk maken zodat de zichtbaarheid wordt geoptimaliseerd. 

 

 De aanstelling van de wettelijk voorziene gemachtigde opzichters. 

 

 Het beter zichtbaar maken van de schoolomgeving in de bebouwingsstructuur door 

de school zelf. 

 

 De aanleg van een voldoende breed middeneiland zodat de oversteek in twee 

bewegingen kan gebeuren. 
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3. Terminologie 
 

3.1. Indicatoren 
 

De term ‘indicatoren’ wordt in deze bijdrage gebruikt voor de omschrijving van die 

variabelen, kenmerken of groeperingen die – volgens de projectgroep - van belang zijn in 

functie van de verhoging van de verkeersveiligheid aan schooltoegangen (en voor de 

ruimere schoolomgeving). 

  

3.2. Specifieke eigenschappen 
 

De specifieke eigenschappen zijn de verschillende (infrastructurele) maatregelen die door 

de projectgroep worden naar voor geschoven om de verkeersveiligheid en 

verkeersleefbaarheid te verhogen aan de schooltoegang. Elke specifieke eigenschap kan 

onderverdeeld worden onder één van de indicatoren (zoals hiervoor besproken). 

 

3.3. Standaardfiche 
 

Standaardfiches worden opgemaakt aan de hand van de gegevensanalyse die wordt 

uitgevoerd. Deze gegevensanalyse gebeurt in verschillende stappen (laatste stap betreft de 

opmaak van standaardfiches). In eerste instantie wordt er per wegcategorie bepaald welke 

specifieke eigenschappen niet aanwezig kunnen zijn op dergelijk type weg door de 

kenmerken die aan deze wegcategorie worden gekoppeld. Vervolgens worden alle overige 

specifieke eigenschappen in relatie gebracht tot elkaar om na te gaan of deze samen 

kunnen worden toegepast of niet ( = matching). Ten slotte worden prioritaire 

eigenschappen (= die eigenschappen die altijd aanwezig moeten zijn op dergelijke 

wegcategorie) en optionele eigenschappen ( = die eigenschappen die bijkomend aanwezig 

kunnen zijn op dergelijke wegcategorie) bepaald. Op basis van die gegevens worden dan 

uiteindelijk de standaardfiches voor die bepaalde wegcategorie opgemaakt.  

 

Opmerking: omdat de matching van de specifieke eigenschappen aantoont dat er altijd 

bepaalde specifieke eigenschappen niet samengaan met elkaar, leidt dit er toe dat er bijna 

altijd meerdere standaardfiches per wegcategorie worden opgemaakt. De keuze voor één 

van de voorgelegen standaardfiches wordt dan per specifiek geval bepaald: afhankelijk van 

de specifieke kenmerken van de school en van de omgeving (behoort ook onder het 

maatwerk).  
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3.4. Duurzaam veilig 
 

Simpel gesteld betekent het begrip ‘duurzaam veilig’ dat een bepaalde verkeerssituatie zo 

wordt aangepast zodat ze op lange termijn/ langdurig (duurzaam) veilig is voor alle 

weggebruikers.  

 

Om te voldoen aan dergelijk ‘duurzaam veilig’ verkeerssysteem, moeten de beleidsmakers 

en beleidsuitvoerders rekening houden met vijf principes die rechtstreeks gekoppeld 

worden aan dit begrip, met name:19 

 

(1) Functionaliteit van de wegen  

Dit betekent dat de wegen moeten gebruikt worden op de manier waarvoor ze bedoeld 

zijn. 

 

(2) Homogeniteit van massa, richting en snelheid.  

Conflicten tussen zwaar verkeer en zachte weggebruikers, tussen weggebruikers met 

grote snelheidsverschillen en tussen weggebruikers uit verschillende richtingen 

moeten zoveel als mogelijk worden voorkomen. 

 

(3) Herkenbaarheid  

Het visueel beeld van de weg moet in relatie staan met de functie van de weg zodat 

weggebruikers automatisch hun gedrag gaan aanpassen. Door de weginrichting moet 

het overal duidelijk zijn op welk type weg men zich bevindt, wat men kan verwachten 

en welk verkeersgedrag er daar verlangd wordt (cfr. ‘self-explaining road’). 

 

(4) Vergevingsgezindheid 

Dit betekent dat er infrastructurele maatregelen moeten worden genomen om 

ernstige letsels te voorkomen bij een ongeval. 

 

(5) Statusonderkenning 

Weggebruikers moeten hun eigen taakbekwaamheid goed kunnen inschatten omdat 

zelfoverschatting een bron van gevaar is. 

 

                                                                        

19 X., SWOV-Factsheet: Achtergronden bij de vijf Duurzaam Veilig-principes, SWOV, Leidschendam, 2012. 
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Wanneer deze vijf principes worden toegepast, dan zal dit leiden tot een duurzaam veilig 

verkeerssysteem waarbij (ernstige) ongevallen worden voorkomen of – indien er zich toch 

een ongeval voordoet – dat de kans op een ernstig letsel zo goed als uitgesloten wordt. 

 

Ten slotte is het van belang om te bemerken dat het begrip ‘Duurzaam Veilig’ zich op 

verschillende domeinen richt: waaronder infrastructuur, verkeersregels, voertuigen, 

voorlichting, educatie en handhaving. Het is dus cruciaal om naast de optimalisering van 

de weginfrastructuur rondom de schooltoegangen ook aandacht te besteden aan deze 

andere domeinen. Enkel door een integrale aanpak voorop te stellen kunnen we namelijk 

een duurzaam veilige verkeerssituatie bereiken. 

 

Dit betekent dus dat de ontwikkeling van de onderstaande standaardfiches slechts een 

eerste – doch cruciale - stap is in de richting van een ‘duurzaam veilige’ schoolomgeving. 

 

3.5. Maatwerk 

 

Het leveren van maatwerk betekent dat er bij de toepassing van de standaardfiches op een 

specifieke schooltoegang altijd rekening wordt gehouden met de kenmerken van die 

school en met de kenmerken van de onmiddellijke omgeving. In de praktijk betekent dit 

dat elke specifieke eigenschap die is weerhouden op de standaardfiche wordt afgewogen 

ten opzichte van deze unieke kenmerken. Het zullen echter in hoofdzaak de optionele 

specifieke eigenschappen zijn die zorgen voor een op maat gemaakte situatie aangezien de 

prioritaire specifieke eigenschappen altijd aanwezig moeten zijn in functie van de 

verkeersveiligheid en in functie van de uniformiteit van de inrichting van de 

schoolomgeving.  

 

3.6. Wegencategorisering 
 

De categorisering van de wegen is gebaseerd op de keuze om prioriteit te geven aan de 

bereikbaarheid ofwel aan de leefbaarheid. Het doel voor de weggebruiker is dat je uit de 

inrichting en bewegwijzering kan aflezen welke weg je mag gebruiken in functie van je 

bestemming. Daarenboven moet ook duidelijk zijn wat er kan verwacht worden op deze 

weg inzake snelheidslimieten, weginrichtingen, voorzieningen voor andere weggebruikers, 

verkeersconflicten en het gewenst verkeersgedrag. Op die manier wordt de weg 

leesbaarder en kan men meer spreken van een zelfverklarende weg of een ‘self-explaining 

road’. 
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3.7. Integrale aanpak 
 

Het bekomen van een duurzaam veilige schoolomgeving kan enkel wanneer men een 

integrale aanpak vooropstelt en dus aandacht besteed aan alle domeinen die zich richten 

op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid (cfr. de drie E’s: ‘Education’, ‘Engineering’ 

en ‘Enforcement’). Dit betekent dat er naast de infrastructurele maatregelen ook 

inspanningen moeten gebeuren op het vlak van de educatie/ sensibilisering en de 

handhaving.  

 

De ontwikkeling van de ‘duurzaam veilige’ standaardfiches zijn dus slechts een deelaspect 

in de creatie van een duurzaam veilige schoolomgeving. Daarenboven moet het werken 

aan deze verschillende domeinen gebeuren in samenwerking met alle relevante partners 

en het gevoerde beleid moet periodiek worden geëvalueerd en indien nodig worden 

bijgestuurd (cfr. de 5 E’s waarbij ‘Engagement’ en ‘Evaluation’ worden toegevoegd aan de 

drie E’s).  
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Hoofdstuk 4  
‘Duurzaam veilige’ standaardfiches in de praktijk:  

(1) Werkwijze/ aanpak, (2) opmerkingen & toelichtingen,  

(3) standaardfiches opgesplitst per wegcategorie  

 

1. Algemene omkadering 
 

Om kwalitatieve voorstellen af te leveren over te ondernemen infrastructurele maatregelen 

ter hoogte van de schooltoegang, werd door de projectgroep een gegevensanalyse 

uitgevoerd. De doelstelling van deze gegevensanalyse is tweeledig: enerzijds moet het risico 

op ongevallen verkleind worden door de weg zodanig in te richten dat het verkeersgedrag 

van de bestuurders er automatisch op wordt afgestemd. Anderzijds moet – indien er zich 

toch een ongeval voordoet – de ernst van het letsel zo beperkt mogelijk worden door het 

vermijden van gevaarlijke obstakels in de schoolomgeving. 

 

In de gegevensanalyse werden 8 indicatoren 20  opgenomen waaraan 33 specifieke 

eigenschappen werden gekoppeld (zie punt 1.2. hierna). De samenvoeging, matching en 

analyse van deze specifieke kenmerken leverde per wegcategorie een aantal uniforme 

‘duurzaam veilige’ standaardfiches op. Deze standaardfiches worden gebruikt om de 

weginfrastructuur aan de Brugse schooltoegangen te optimaliseren in functie van de 

verkeersveiligheid.  

 

Omdat er steeds ruimte bestaat voor het toepassen van verschillende ‘opties’ buiten de 

verplicht aanwezige infrastructurele kenmerken 21 , kan de meest duurzaam veilige 

verkeerssituatie individueel per Brugse schooltoegang worden bepaald (weliswaar enkel op 

het vlak van de infrastructuur (1 van de 3 E’s)) en dit toch op een uniforme wijze zodat chaos 

en een kakafonie aan maatregelen wordt vermeden.     

 

  

                                                                        

20 Zie ook HF II: “Beleidsmatige achtergrond en theoretische onderbouwing + terminologie”, waar de term 
‘indicatoren’ in de geest van dit beleidsplan wordt uitgelegd. 

21 Dit wordt in de volgende punten duidelijk uitgelegd. 
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1.1. Werkwijze/ aanpak van de gegevensanalyse 
 

Om de gegevensanalyse vorm te geven en tot ‘duurzaam veilige’ standaardfiches te 

komen, werden 8 indicatoren die een invloed hebben op de verkeersveiligheid in de 

onmiddellijke schoolomgeving geselecteerd. De 8 geselecteerde indicatoren zijn: 
 

1) Oversteekplaats 
 

2) Zichtbaarheid van de school 

 

3) Openbare verlichting en groenvoorziening 

 

4) Parkeren 
 

5) Openbaar vervoer 
 

6) Fietspaden 

 

7) Snelheid 

 

8) Zwaar verkeer 

 

De bovenstaande 8 indicatoren vormen een groepering waaronder 33 specifieke 

eigenschappen worden gestoken die dan later met elkaar in relatie worden gebracht 

(=matching). De indicatoren en hun specifieke eigenschappen worden hierna voorgesteld: 

 
 

Indicator 1: oversteekplaats 

 

1.1. Aanwezigheid zebrapad 
 

1.2. Verkeersbord F49 
 

1.3. Slemlaag onder het zebrapad 
 

1.4. Verkeerslichten 
 

1.5. Kijkhoeken voor voetgangers verhogen 
 

1.6. Voetpaduitstulping 
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1.7. Geleidende of beschermende infrastructuur 
 

1.8. Middenberm of middeneiland 

 

 

Indicator 2: Zichtbaarheid van de school 

 

2.1.   Octopuspaal 
 

2.2. A23 op de rijbaan geschilderd 
 

2.3. Accentverlichting bij de schooltoegang 
 

2.4. Ander materiaal of kleuren gebruiken bij de schooltoegang 
 

2.5. Aandachtstrekkers gebruiken bij de schooltoegang 
 

2.6. Inventariseren en optimaliseren van de signalisatie in de schoolomgeving 

 

 

Indicator 3: Openbare verlichting en groenvoorziening 

 

3.1. Groen en verlichting op elkaar afstemmen (creatie van schaduwen voorkomen) 
 

3.2. Verlichting boven het zebrapad 

 

 

Indicator 4: Parkeren 

 

4.1.    Parkeerplaatsen verwijderen ter hoogte van de oversteekplaats 
 

4.2. Anti-parkeerpaaltjes plaatsen 
 

4.3. Foutief, gevaarlijk of hinderlijk parkeren en stilstaan tegengaan 
 

4.4. Parkeren organiseren 

 

 

Indicator 5: Openbaar vervoer 

 

5.1. Uitstulpende bushalte 
 

5.2. Bushalte ter hoogte van de schoolpoort herschikken of verplaatsen 
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Indicator 6: Fietspaden 

 

6.1. Aanwezigheid fietspad 
 

6.2. Indien fietspad: zebrapad wel/ niet doortrekken 
 

6.3. Gemengd verkeer 

 
 

Indicator 7: Snelheid 

 

7.1. Doodlopende straat 
 

7.2. Rijbaan visueel versmallen 
 

7.3. Rijbaan fysiek versmallen 
 

7.4. Verticale snelheidsremmers 
 

7.5. Horizontale snelheidsremmers 

 
 

Indicator 8: Zwaar verkeer 

 

8.1. Geen maatregelen mogelijk met betrekking tot het zwaar verkeer 
 

8.2. Tonnagebeperking 
 

8.3. Tonnageverbod 

   

Na het bepalen van de indicatoren en hun specifieke eigenschappen werden deze 

gematcht (= tegenover elkaar gezet om na te gaan of deze combinatie mogelijk is en of dit 

de verkeersveiligheid en/ of verkeersleefbaarheid ten goede komt) en geanalyseerd en dit 

per wegcategorie.22   

                                                                        

22 Zoals gesteld is de categorisering van de wegen gebaseerd op de keuze om prioriteit te geven aan de 
bereikbaarheid ofwel de leefbaarheid. Het doel voor de weggebruiker is dat je uit de inrichting en 
bewegwijzering kunt aflezen welke weg je mag gebruiken i.f.v. je bestemming. Daarenboven moet ook 
duidelijk zijn wat er kan verwacht worden op deze weg inzake snelheidslimieten, weginrichtingen, 
voorzieningen voor andere weggebruikers, verkeersconflicten en het gewenst verkeersgedrag. 
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Concreet werd allereerst voor elke wegcategorie nagegaan welke specifieke eigenschappen 

er niet weerhouden kunnen worden omdat deze in strijd zijn met de functie daarvan. De 

functie van de weg laat namelijk toe om een aangepaste vormgeving (weginrichting) te 

bedenken zodat de weg ‘zelfverklarend’ wordt. 

  

Vervolgens werd elke overgebleven specifieke eigenschap in relatie gebracht met elke 

andere specifieke eigenschap. Op die manier kon er worden nagegaan of een combinatie 

van dergelijke eigenschappen geen conflict23  of chaos/ kakafonie aan maatregelen24  

teweegbrengt. 

  

Door dergelijke ‘matching’ van de specifieke eigenschappen konden later de uniforme en 

‘duurzaam veilige’ standaardfiches worden opgemaakt waarop enkel die eigenschappen 

werden opgenomen die ook effectief kunnen samengaan. Omdat er niet slechts één 

situatie zaligmakend is, werden voor elke wegcategorie meerdere ‘duurzaam veilige’ 

standaardfiches opgemaakt waarop enerzijds prioritaire specifieke eigenschappen en 

anderzijds verschillende optionele specifieke eigenschappen worden weergegeven.  

 

De prioritaire specifieke eigenschappen zijn die specifieke eigenschappen die verplicht 

aanwezig moeten zijn om ‘duurzaam veilig’ te zijn en de optionele specifieke 

eigenschappen zijn die specifieke eigenschappen die bijkomend aanwezig kunnen zijn 

afhankelijk van de daar gestelde verkeerssituatie (= maatwerk!) 

 

Het streefdoel is om per wegcategorie een bepaalde uniformiteit te creëren op het vlak van 

infrastructuur zodat het voor de weggebruiker duidelijk wordt op welk type weg men zich 

bevindt (cfr. principe van de ‘self-explaining road’) waardoor het verkeersgedrag zich 

automatisch aanpast aan de gestelde verkeerssituatie.  

 

Binnen deze uniformering wordt echter toch nog de nodige ruimte gelaten om maatwerk 

te kunnen leveren:  door het onderscheid te maken tussen ‘prioritaire specifieke 

eigenschappen’ en ‘optionele specifieke eigenschappen’ kan er voor elke individuele 

schooltoegang een op maat gemaakt ontwerp worden voorgelegd.  

                                                                        

23 Zo kan een verkeerslicht bijvoorbeeld juridisch niet gecombineerd worden met een verkeersbord F49, of 
is het niet logisch om parkeerplaatsen te verwijderen en tegelijk de rijbaan (visueel) te versmallen net 
omdat men door de verwijdering van de parkeerplaatsen een bredere kijkhoek wil creëren. 

24 Door de beperkte menselijke informatieverwerkingscapaciteit, is het van belang dat we niet overdadig 
de aandacht trekken. Dit zou er namelijk voor kunnen zorgen dat de cruciale verkeersborden of andere 
specifieke eigenschappen niet worden opgemerkt omdat de aandacht te veel wordt afgeleid. 
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1.2. Schematisch overzicht aanpak gegevensanalyse 

 

 

keuze wegcategorie 

Niet weerhouden specifieke 
eigenschappen bepalen  

= specifieke eigenschappen die niet 
verenigbaar zijn met de voorgelegen 
wegcategorie 

Matchen van de overige specifieke 
eigenschappen 

Bepalen van de prioritaire en 
optionele specifieke eigenschappen 

Prioritair = minimaal aanwezige eigenschappen 
op deze wegcategorie om 'duurzaam veilig' te 
zijn. 

Optioneel = bijkomende eigenschappen die 
ervoor zorgen dat er maatwerk kan geleverd 
worden. 

opmaken van verschillende uniforme 
'duurzaam veilige' standaardfiches voor 
deze wegcategorie en deze toepassen op 
de daar gelegen schooltoegangen door 
het leveren van maatwerk. 
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1.3. Algemene opmerkingen & toelichtingen 
 

Vooraleer we overgaan tot het stapsgewijs opmaken van de ‘duurzaam veilige’ 

standaardfiches per wegcategorie moeten nog een aantal opmerkingen en/of 

toelichtingen gegeven worden over de 8 indicatoren en hun 33 specifieke eigenschappen 

zoals ze in deze bijdrage worden voorgesteld. Deze opmerkingen en/of toelichtingen zijn 

belangrijk om aan de lezer duidelijk te maken wat er volgens de projectgroep onder de 

begrippen valt (en wat niet) en waarmee rekening gehouden moet worden. 

 

1.3.1. Indicator 1: oversteekplaats 

 

1.3.1.1. Zebrapad 

 

Bij de specifieke eigenschap ‘zebrapad’ wordt door de projectgroep – naast de 

aanwezigheid op zich – ook gekeken naar verschillende andere aspecten die daar direct 

aan verbonden zijn. Enkele van deze aspecten die verbonden zijn met deze specifieke 

eigenschap en waarover aanbevelingen kunnen worden gedaan zijn: 

 

 Staat van het zebrapad: is er nood aan een heropfrissing? 

 

 Locatie van het zebrapad: is het zebrapad aangelegd op de meest veilige locatie ?  
 

 Een argumentatie is bijvoorbeeld dat een oversteekplaats best niet loodrecht op 

een schooluitgang wordt aangelegd omdat kinderen en jongeren dan 

rechtstreeks de straat zouden kunnen oplopen. Indien er in de nabije omgeving 

echter geen mogelijkheid bestaat om een veilige oversteekplaats aan te leggen, 

moeten andere maatregelen ervoor zorgen dat dit fenomeen wordt 

tegengegaan (zoals bv. de schoolpoort afsluiten tijdens de schooluren en een 

toezichthouder aan de schoolpoort die het rechtstreeks op straat lopen 

tegengaat). 

 

 Lengte van het zebrapad: is er een verlenging van het zebrapad noodzakelijk? 
 

 Een grotere afstand tussen het wachtend gemotoriseerd verkeer en de 

overstekende zachte weggebruiker kan in sommige gevallen de 

verkeersveiligheid verhogen. 
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1.3.1.2. Verkeersbord F49 
 

Door de projectgroep wordt altijd aanbevolen om een aanwijzingsbord F49 te plaatsen aan 

de oversteekplaats ter hoogte van een schooltoegang. Dit verkeersbord dient goed 

zichtbaar te zijn voor het aankomend gemotoriseerd verkeer en geplaatst te worden op 

een locatie die geen obstakel vormt voor de zachte weggebruiker en zonder de kijkhoeken 

van de voetgangers in het gedrang te brengen. 
 

 Verkeersbord F49 - voetgangersoversteek 
 

Enkel aan de oversteekplaatsen die gelegen zijn aan kruispunten of die beschermd worden 

door driekleurige verkeerslichten mag er wettelijk gezien geen verkeersbord F49 worden 

geplaatst.25 

 

1.3.1.3. Slemlaag 
 

Met een ‘slemlaag’ wordt in deze bijdrage de gekleurde verflaag onder het zebrapad 

bedoeld. In de onderstaande afbeelding wordt daar een voorbeeld van weergegeven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

25 Zie hiervoor ook het Vademecum ‘Voetgangersvoorzieningen’, hoofdstuk 5. 
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In de praktijk worden grote geverfde oppervlakten veelal gebruikt om 

voetgangersoversteekplaatsen aan te duiden. Deze slemlaag onder het zebrapad reikt 

meestal buiten de oversteekplaats zelf en ligt dus in de remzone van de voertuigen die de 

voetgangersoversteekplaats naderen. Vooral voor motorrijders kunnen geverfde 

markeringen gevaarlijk zijn omdat deze vaak minder grip bieden dan de rest van de rijbaan. 

Slijtage van de markering en water (regen) doen dit fenomeen nog toenemen. Het is dus 

bij de aanleg van dergelijke markeringen belangrijk om erop toe te zien dat motorrijders 

steeds de geverfde oppervlakten kunnen vermijden door bijvoorbeeld een tussenruimte of 

een doorgang te voorzien. De norm voor de markering van voetgangersoversteekplaatsen 

schrijft een breedte en een tussenruimte tussen de stroken voor van een halve meter. Het 

is heel belangrijk om deze tussenruimte strikt in acht te nemen zodat gemotoriseerde 

tweewielers veilig tussen de markeringen kunnen rijden.26 

 

De bovenstaande alinea’s indachtig wordt door de projectgroep afgeraden om dergelijke 

slemlaag aan te brengen (1) op verbindings- of ontsluitingswegen die toegang geven aan 

het doorgaand verkeer, (2) aan een oversteekplaats gelegen aan een kruispunt, en (3) aan 

een oversteekplaats gelegen op een verticale snelheidsremmer. Indien er momenteel toch 

een slemlaag is aangelegd op wegen die onder één van de bovenstaande criteria vallen,, 

wordt aanbevolen om deze te verwijderen/ laten vervagen. 

 

1.3.1.4. Verkeerslichten 

 

Een lichtengeregelde oversteekplaats aan de schooltoegang wordt door de projectgroep 

enerzijds aanbevolen op een primaire weg en anderzijds op een secundaire of lokale 

verbindings- of ontsluitingsweg in twee specifieke situaties, met name: 

 

 Als deze weg gelegen is aan een kruispunt met een andere verbindings- of 

ontsluitingsweg, of 

 

 Als er geen middenberm of middeneiland is voorzien aan de oversteekplaats (vanaf 

een 2x1 rijstrook). Zo kan men de weg op een veilige manier (met goed zicht op het 

aankomend verkeer) in twee keer oversteken. 

 

In alle andere gevallen wordt door de projectgroep geopteerd voor een ‘duurzaam veilige’ 

oversteekplaats met de nodige infrastructurele maatregelen. 

                                                                        

26 BIVV., Aandacht voor motorrijders in de weginfrastructuur: brochure voor de wegbeheerders, Brussel, 
2005, 61p. 
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1.3.1.5. Kijkhoeken voor zachte weggebruikers verhogen 

 

Deze specifieke eigenschap heeft te maken met het begrip ‘zien en gezien worden’ en is 

zeer belangrijk om de verkeersveiligheid te verhogen. Er zal altijd moeten gestreefd worden 

naar voldoende brede kijkhoeken.27 Enerzijds omdat de zachte weggebruiker goed zicht 

moet hebben op het aankomend verkeer zodat ze het verkeersgedrag kunnen inschatten 

(cfr. gaat hij stoppen of niet?). Anderzijds omdat het gemotoriseerd verkeer de zachte 

weggebruiker moet kunnen zien staan vanop een bepaalde afstand zodat ze tijdig en veilig 

kunnen halteren voor de oversteekplaats om de zachte weggebruiker te laten oversteken. 

 

Volgens het werkboek ‘Schoolomgeving’28 heeft een voetganger 5 seconden per rijstrook 

dat hij moet kruisen nodig om comfortabel te kunnen oversteken. Voor een rijstrook waar 

een snelheidsbeperking van 30 km/u van toepassing is, betekent dit dat de kijkhoek 

ongeveer 45 meter moet zijn. Bij een rijstrook waar een snelheidsbeperking van 50 km/u 

van toepassing is, betekent dit een kijkhoek van ongeveer 70 meter.  

 

Deze specifieke eigenschap wordt door de projectgroep altijd meegenomen als prioritaire 

eigenschap. Dit betekent dat er altijd naar gestreefd moet worden naar een goede 

zichtbaarheid van de zachte weggebruiker en een goed zicht op het aankomend verkeer 

voor de zachte weggebruiker.  

 

Omdat een goed zicht echter wel een snelheidsverhogend effect kan teweegbrengen, 

wordt aanbevolen om steeds te onderzoeken of er bijkomende snelheidsremmende 

maatregelen kunnen genomen worden.  

 

1.3.1.6. Voetpaduitstulping 
 

De aanleg van een voetpaduitstulping is een infrastructurele maatregel die onmiddellijk 

tegemoet komt aan de vorige specifieke eigenschap ‘kijkhoeken verhogen’. 

Voetpaduitstulpingen zorgen er namelijk voor dat bestuurders en voetgangers elkaar tijdig 

opmerken op plaatsen waar veel voetgangers oversteken. Een algemene aanbeveling van 

de projectgroep is dan ook om voetpaduitstulpingen - met minimaal de breedte van de 

parkeerstrook - altijd aan te leggen aan oversteekplaatsen. Dit in het bijzonder voor de 

zichtbaarheid van kinderen die door hun beperkte grootte niet worden opgemerkt.  

                                                                        

27 Door bv. de aanleg van een voetpaduitstulping, door obstakels op de openbare weg te verwijderen, etc. 
28  AWV., MOW., Werkboek ‘Schoolomgeving’: samen werken aan een duurzame en verkeersveilige 
schoolomgeving, 2010. 
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Daarnaast kan een voetpaduitstulping ook een maatregel zijn om de oversteekplaats 

binnen de schoolomgeving te beperken in lengte. Door de voetpaduitstulping wordt de 

afstand om de weg over te steken korter omdat de rijbaan hierdoor fysiek wordt versmald. 

Deze maatregel is meer ingrijpend en wordt door de projectgroep dan ook afgeraden op 

verbindings- of ontsluitingswegen waar de doorstroming van het verkeer ook nog steeds 

primeert. Door de weg fysiek te versmallen – en eventueel een rijstrook op te heffen – 

vermindert de verkeersdoorstroming wat kan leiden tot filevorming.29  

 

Deze filevorming kan dan weer tot gevolg hebben dat het gemotoriseerd verkeer een 

sluiproute zoekt en zijn weg verder zet via de woonwijken waardoor de verkeersdrukte op 

deze wegen wordt vermeden. Hierdoor wordt de verkeersleefbaarheid en ook de 

verkeersveiligheid langs deze sluiproutes sterk aangetast omdat de wegen gelegen in 

woonwijken niet zijn aangelegd om veel doorgaand verkeer toe te laten. 

 

1.3.1.7. Middenberm of middeneiland 

 

Omdat oversteekplaatsen binnen schoolomgevingen beperkt moeten zijn in lengte en een 

fysieke versmalling van de weg op wegen die een verkeersfunctie vervullen een negatieve 

uitkomst kunnen hebben (zie ook 1.3.1.6. ‘voetpaduitstulping’ hiervoor), biedt een 

middenberm of middeneiland vaak een goede oplossing. Door middel van deze 

infrastructurele maatregel kan de oversteek namelijk in twee keer gebeuren en wordt de 

verkeerssituatie voor kinderen makkelijker in te schatten waardoor men veiliger kan 

oversteken.  
 

  

                                                                        

29  Staten-Generaal van de verkeersveiligheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest., Werkgroep 2: 
Infrastructuur en weginrichting, 25 november 2003. 
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Het middeneiland kan daarenboven ook uitgerust worden met omegaprofielen zodat het 

fietsers hindert bij het onbezonnen oversteken van de weg.30 

 

Voor wegen vanaf 2 x 1 rijstroken wordt door de projectgroep in de meeste gevallen 

aanbevolen om een middeneiland aan te leggen. Bij uitvoering van deze infrastructurele 

maatregel is het van belang dat het middeneiland breed genoeg is zodat voetgangers en 

fietsers een veilig rustpunt hebben.31 

 

1.3.1.8. Geleidende of beschermende infrastructuur 

 

Begeleidende of beschermende infrastructuur zorgt er voor dat kinderen (en volwassenen) 

worden geleid naar een veilige oversteekplaats en zorgen dus voor een bescherming van 

de voetganger en fietser. De keuze voor één van dergelijke maatregelen is afhankelijk van 

de vraag of men zich in een verkeersgebied dan wel in een verblijfsgebied bevindt. 

Omegaprofielen mogen bijvoorbeeld enkel geplaatst worden in verkeersgebieden omdat 

ze er fysiek voor zorgen dat er niet kan overgestoken worden waardoor de 

oversteekbaarheid dus wordt beperkt. In verblijfsgebieden dient men eerder beplanting of 

groenvoorziening als begeleidende of beschermende infrastructuur te voorzien omdat dit 

het verblijfskarakter meer benadrukt. 

 

Een weldoordachte inzet van dergelijke maatregelen en uniformiteit over het gehele 

Brugse grondgebied zal er zo mee voor zorgen dat de weg meer leesbaar wordt (cfr. ‘self-

explaining road’). Bij de inzet van dergelijke infrastructurele maatregelen, zal de 

projectgroep dan ook steeds de wegencategorisering in acht nemen samen met de 

specifieke kenmerken van de school zelf en diens omgeving (= maatwerk). 

 

1.3.2. Indicator 2: zichtbaarheid en herkenbaarheid van de school 

 

1.3.2.1. Octopuspaal 

 

Een octopuspaal wordt algemeen in heel Vlaanderen ingezet om de zichtbaarheid en 

herkenbaarheid van de schoolomgeving te verhogen (onder meer door zijn felle kleuren).  
 

                                                                        

30 AWV, BIVV, o.c. 
31 Zie: Dienstorder MOW/AWV 2008/26 ‘aanleg en zichtbaarheid van verhoogde verkeerseilanden en 
rotondes’. 
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 Voorbeeld octopuspaal 
 

Door de projectgroep wordt steeds aanbevolen om een octopuspaal te plaatsen aan alle 

schooltoegangen (uniformiteit!) en dit op een zichtbare plaats en liefst in de beide 

rijrichtingen. 

 

1.3.2.2. A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Het verkeersbord A23 is het gevaarsbord dat een plaats aanduidt waar speciaal veel 

kinderen komen en moet geplaatst worden bij de nadering van scholen en van 

speelpleinen.32  
 

 Verkeersbord A23 

 

Het verkeersbord A23 wordt daarnaast ook vaak op de rijbaan geschilderd. Dit heeft als 

doel om het gemotoriseerd verkeer extra te benadrukken dat men zich in een 

schoolomgeving bevindt en dat men extra oplettend moet zijn. De A23 die op de rijbaan is 

geschilderd heeft echter geen enkele juridische waarde. 

 

Omdat deze specifieke eigenschap de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de 

schoolomgeving extra benadrukt, wordt door de projectgroep aanbevolen om aan elke 

schooltoegang een A23 in kleur te schilderen op de rijbaan. Deze ‘slem’ dient enerzijds 

groot genoeg te zijn zodat het opvalt voor de bestuurders en een extra waarschuwing 

betekent, maar dient toch smal genoeg te zijn zodat motorrijders er nog gemakkelijk langs 

kunnen rijden (zie ook de specifieke eigenschap ‘slemlaag’). 

 

                                                                        

32 https://wegcode.be 
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1.3.2.3. Accentverlichting bij de schooltoegang 

 

Om de schoolpoort zichtbaarder en meer herkenbaar te maken in het straatbeeld kan men 

ervoor kiezen om accentverlichting te gebruiken ter hoogte van de schooltoegang. Het 

voordeel is dat de schoolpoort hierdoor duidelijk wordt gemarkeerd en ook de 

zichtbaarheid van de zachte weggebruikers wordt verhoogd.  

 

1.3.2.4. Ander materiaal of kleuren gebruiken bij de schooltoegang 
 

Ook deze specifieke eigenschap is erop gericht de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de 

school te verhogen in het straatbeeld. Zo kan er door de lokale overheid bijvoorbeeld voor 

een bepaald type materiaal of kleurgebruik van de schooltoegang geopteerd worden. Ook 

de school zelf moet echter meer initiatief nemen om hun schoolgebouw meer te laten 

opvallen in het straatbeeld. Zo kan men de naam van de school in grote letters aan de 

gevel bevestigen of kunnen kindertekeningen aan het schoolgebouw worden opgehangen. 

 

1.3.2.5. Aandachtstrekkers gebruiken bij de schooltoegang 

 

Dit is de laatste specifieke eigenschap die er specifiek op gericht is om de zichtbaarheid en 

herkenbaarheid van de school in het straatbeeld te verhogen. De school kan namelijk meer 

zichtbaar worden gemaakt door het nemen van specifieke infrastructurele maatregelen 

(bv. kleinschalige materialen, gekleurd asfalt, een verhoogde aanleg,…). Belangrijk is wel 

dat men niet overdadig de aandacht trekt omdat chauffeurs slechts een beperkte 

informatieverwerkingscapaciteit hebben per tijdseenheid.33 

 

Bemerking bij punt 1.3.2.3. tot en met 1.3.2.5.: De projectgroep beveelt sterk aan om 

uniformiteit te creëren bij het verhogen van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van 

scholen in het straatbeeld en al zeker op eenzelfde wegcategorie. Om een kakafonie aan 

maatregelen of chaos te vermijden is het van belang dat er regels en afspraken worden 

opgesteld door de lokale overheid in samenspraak en overleg met de Brugse scholen. 

Idealiter worden er een beperkt aantal ‘good practices’ als leidraad gebruikt. Op die manier 

heeft elke school een eigen keuze voor de invulling van de zichtbaarheid en 

herkenbaarheid in het straatbeeld, maar wordt toch vermeden dat elke school een andere 

uitstraling heeft.  

                                                                        

33 AWV., MOW., o.c.. 
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1.3.2.6. Inventariseren en optimaliseren van de signalisatie in de 

schoolomgeving 
 

Omdat teveel verkeersborden de verkeerssituatie voor de weggebruiker verwarrend maakt 

- en bovendien voor afleiding zorgt - is het noodzakelijk om het aantal verkeersborden in 

de schoolomgeving te verminderen. Door de wegbeheerder dient een inventarisatie van de 

verkeersborden in de schoolomgeving te worden opgemaakt en dienen de overbodige 

verkeersborden te worden verwijderd. Omdat weggebruikers slechts een beperkte 

hoeveelheid informatie tegelijkertijd kunnen verwerken is het belangrijk dat de juridisch 

noodzakelijke borden altijd worden waargenomen en niet verloren gaan in een te 

chaotische omgeving.34 Bij de inventarisatie van de verkeersborden in de schoolomgeving 

dient men ook na te gaan of deze goed geplaatst zijn en geen obstakel vormen voor de 

voetganger of de fietser. 

 

In het advies van de projectgroep zal de inventarisatie (zoals aanwezigheid F49, A23, 

herhalingsbord zone 30) en optimalisering (overbodige borden weghalen, borden kuisen) 

van de signalisatie in de schoolomgeving altijd opgenomen zijn als prioriteit.  

 

1.3.3. Indicator 3: openbare verlichting en groenvoorziening 
 

1.3.3.1. Groen en verlichting op elkaar afstemmen 

 

Als de groenvoorziening (zoals bomen, struiken of hagen) niet is afgestemd op de 

openbare verlichting, dan kunnen ongewenste schaduweffecten ontstaan waardoor 

weggebruikers elkaar minder goed zien. Bij de aanleg van groen moet hier dus altijd 

rekening mee gehouden worden. 

 

De projectgroep zal altijd adviseren om de groenvoorzieningen in de Brugse 

schoolomgevingen goed te onderhouden. Dit dient te gebeuren door de 

verantwoordelijke/ eigenaar van de groenvoorziening (stad, school of particulier). Zo 

worden ze geen obstakel (bv. takken op de weg) en worden er geen extra schaduwzones 

gecreëerd. 

 

                                                                        

34 Om na te gaan welke borden er verwijderd kunnen worden is het raadzaam om de ‘minderbordengids: welke 
borden kunnen verwijderd worden’ van het BIVV te raadplegen. 
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1.3.3.2. Verlichting boven zebrapad 

 

Het geconcentreerd verlichten van de oversteekplaats kan overwogen worden als er geen 

goede verlichting van de ruimere omgeving aanwezig is. Een goede verlichting van de 

omgeving die kadert binnen het ruimer lichtplan geniet dan ook altijd de voorkeur op een 

geconcentreerde verlichting.35 In het werkboek ‘Schoolomgevingen’ wordt bepleit dat een 

geconcentreerde verlichting zeker niet in verblijfsgebieden mag voorkomen maar enkel in 

drukke verkeersgebieden. 

 

Door de projectgroep wordt algemeen aanbevolen om langsheen de secundaire en lokale 

verbindings- en ontsluitingswegen te voorzien in een extra verlichting boven de 

oversteekplaats aan schooltoegangen. In de praktijk zijn ‘galgpalen’ hiervoor het meest 

geschikt aangezien deze (1) de aandacht van het verkeer trekken en (2) een visueel 

versmallend effect van de rijbaan met zich mee brengen en er dus mee voor zorgen dat het 

gemotoriseerd verkeer zijn snelheid mindert.  

 

 Voorbeeld ‘galgpaal’ 

 

Een belangrijke opmerking is wel dat er geen extra verlichting boven de oversteekplaats 

wordt aanbevolen wanneer het een lichtengeregelde oversteekplaats betreft (zie ook punt 

1.3.1.4. ‘verkeerslichten’ hiervoor). 

 

Langsheen lokale wegen type III is het dan weer wenselijk om de verlichting van de 

oversteekplaatsen op te nemen in het ruimer lichtplan (= gedeconcentreerde verlichting). 

Hierbij wordt wel aangeraden om een evaluatie op te maken van de algemene verlichting 

waarbij de zichtbaarheid van de zachte weggebruiker prioriteit moet zijn. 

                                                                        

35 Omdat men hierdoor ‘zwarte gaten’ kan creëren. 
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1.3.4. Indicator 4: parkeren 

 

1.3.4.1. Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Om de kijkhoeken voor de zachte weggebruikers te vergroten, moeten de parkeerplaatsen 

ter hoogte van de oversteekplaats aan de schooltoegang soms verwijderd worden. 

Daarnaast heeft het verwijderen van parkeerplaatsen in de omgeving van de schoolpoort 

volgens het werkboek ‘Schoolomgevingen’ ook nog drie andere belangrijke voordelen, met 

name: 
 

 het zoekgedrag naar een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de schoolpoort wordt 

vermeden, 
 

 zachte weggebruikers krijgen meer ruimte om zich veilig en comfortabel te 

bewegen, en 
 

 de overlast van aankomende en vertrekkende voertuigen wordt vermeden. 

 

Wanneer de projectgroep aanbeveelt om parkeerplaatsen te verwijderen, moet dit echter 

wel steeds samen gaan met het zoeken naar alternatieve gelegenheden om op een veilige 

manier te kunnen parkeren in de buurt van de school (zie ook ‘parkeren organiseren’ 

hierna). Verder is het ook van belang om sensibiliseringscampagnes te organiseren die het 

op een duurzame manier naar school komen - te voet, met de fiets of via het openbaar 

vervoer - promoten zodat meer aan het STOP-principe wordt voldaan.36  

 

1.3.4.2. Foutief, gevaarlijk of hinderlijk parkeren/ stilstaan tegengaan 

 

Het foutief, gevaarlijk of hinderlijk parkeren of stilstaan is één van de grootste ergernissen 

aan de schooltoegangen. Veel ouders willen hun kind zo dicht mogelijk bij de schoolpoort 

afzetten zelfs al begaan ze daardoor een overtreding. Hierdoor creëren ze natuurlijk een 

onveiligheidsprobleem (keren, stilstaan of parkeren op het voetpad,…) met als gevolg dat 

ook andere ouders hun kind niet meer iets verder van de school willen afzetten omdat ze 

de schoolomgeving onveilig vinden. 

 

                                                                        

36 STOP = stappers, trappers, openbaar vervoer en auto’s. 
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Deze problematiek wordt door de projectgroep als zeer ernstig beschouwd en wordt dan 

ook altijd als prioriteit omschreven in de duurzaam veilige standaardfiches. Indien mogelijk 

zullen steeds infrastructurele maatregelen worden voorgesteld die dit fenomeen fysiek 

tegengaan (door bijvoorbeeld het plaatsen van anti-parkeerpaaltjes, bloemperken, of 

fietsenstallingen). In veel gevallen is het echter niet mogelijk om dergelijke maatregelen te 

treffen omdat bijvoorbeeld de minimumafmetingen van het voetpad niet meer worden 

gerespecteerd, of omdat de ruimte is gelegen aan een in- of uitrit van een garage, etc. In 

dergelijke gevallen zullen sensibiliseringscampagnes (waarbij alternatieve 

parkeervoorzieningen worden gepromoot) voor een gedragswijziging moeten zorgen, en in 

laatste instantie moeten repressieve acties - waarbij de hardleerse foutparkeerders 

worden geverbaliseerd – er voor zorgen dat er op een correcte manier wordt geparkeerd. 

 

1.3.4.3. Anti-parkeerpaaltjes 

 

Anti-parkeerpalen zijn één van de maatregelen die kunnen gebruikt worden om het 

foutparkeren of stilstaan fysiek tegen te gaan. In de praktijk kunnen paaltjes gebruikt 

worden waar minder dwingende middelen te kort schieten om (1) het parkeren tegen te 

gaan, (2) om bestaande signalisatie te beschermen, of (3) om het oneigenlijk gebruik van 

doorgangen voor autoverkeer te verbieden. Niettemin moet over deze maatregel goed 

worden nagedacht aangezien er ook heel wat nadelen zijn gekoppeld aan het gebruik van 

anti-parkeerpaaltjes. Zo kunnen ze een obstakel zijn voor de zwakke weggebruiker, is er 

kans op aanrijdingsschade, zijn er onderhoudskosten aan de paaltjes, etc.37 

 

Door de projectgroep wordt het plaatsen van dergelijke paaltjes dan ook enkel aanbevolen 

in die gevallen waar (1) het foutparkeren op het voetpad echt een probleem vormt en de 

minimumafmetingen gerespecteerd kunnen worden (minstens 1,50 meter) en (2) om 

oneigenlijke doorgangen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen fysiek af te sluiten. 

  

1.3.4.4. Parkeren organiseren 

 

Zoals hiervoor al werd aangehaald kan de parkeerdruk in de omgeving van de schoolpoort 

vermeden worden door in de onmiddellijke schoolomgeving parkeerplaatsen te 

verwijderen en het parkeren te organiseren in de ruimere schoolomgeving. In de praktijk 

moet in de schoolomgeving worden nagegaan waar er vrije ruimte is om het op- en 

afhalen van kinderen te organiseren. Omdat deze parkeerplaatsen vaak iets verder van de 

                                                                        

37 Zie: Dienstorder MOW/AWV/2015/6: Plaatsingsvoorwaarden paaltjes, bakens en zuilen, 2015. 
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schooltoegang zijn verwijderd, kan worden overwogen om een voetpool op te richten. 

Hierdoor kunnen de kinderen onder begeleiding naar de schoolpoort worden geleid. 

 

Hoe het parkeren in de schoolomgeving ook wordt georganiseerd, er moet steeds een 

gerichte communicatie worden gevoerd naar de ouders en de buurtbewoners zodat zij 

weten welke alternatieven er worden geboden voor de afgeschafte parkeerplaatsen. Deze 

communicatie kan het best gebeuren door de school zelf in samenwerking met de stad 

Brugge. Binnen het communicatief kader is het bovendien ook van belang dat een meer 

duurzame (te voet, per fiets, openbaar vervoer) vervoerswijze wordt gestimuleerd om 

kinderen op- en af te halen van de school.  

 

Opmerking: net om een meer duurzame vervoerswijze te stimuleren, wordt een Kiss & 

Ride-zone door de projectgroep nooit aanbevolen aan de schoolpoort. Een Kiss & Ride zou 

er toe kunnen leiden dat ouders sneller geneigd zijn om met de auto te gaan omdat ze er 

van uitgaan dat er voldoende ruimte zal zijn om hun kinderen op te halen of af te zetten. In 

de praktijk is echter gebleken dat een Kiss & Ride nooit voldoende ruimte biedt aan alle 

potentiële gebruikers. Het gevolg van een Kiss & Ride is dus dat er extra wagens op de 

Brugse wegen zijn die daarenboven in veel gevallen verkeerd geparkeerd zullen staan net 

omdat de verwachte vrije ruimte op de Kiss & Ride onvoldoende is.  

 

1.3.5. Indicator 5: openbaar vervoer 
 

1.3.5.1. Uitstulpende bushalte 
 

De inplanting van een halteplaats voor openbaar vervoer kan op twee manieren gebeuren: 

(1) via een haltehaven en (2) via een uitstulpende voetpadhalte. In het dienstorder 

MOW/AWV/2012/5 ‘Inplanting en inrichting van halteplaatsen voor openbaar vervoer 

langs gewestwegen’ worden de uitgangspunten weergegeven die gelden bij de keuze van 

het haltetype. Naast deze richtlijn wordt echter ook vermeld dat een halteplaats ingericht 

wordt als haltehaven (op een Gewestweg!) indien: 38 
 

 De bedieningsfrequentie groot is, 
 

 Het een drukke op- en afstaphalte is (bv. aan scholen), 
 

 Het een begin- of eindhalte betreft. 

                                                                        

38 Zie: Dienstorder MOW/AWV/2012/5, Inplanting en inrichting van halteplaatsen voor openbaar vervoer 
langs gewestwegen, 26 maart 2012. 



 

 

 

  

 

50 

Bovenvermeld dienstorder zal steeds als uitgangspunt worden genomen wanneer er 

maatwerk wordt geleverd langs gewestwegen. Voorts dient ook aandacht te worden 

besteed aan de locatie van de bushalte die het ene of andere haltetype promoot (zie 

‘bushalte herschikken of verplaatsen’ hierna). 

 

1.3.5.2. Bushalte herschikken of verplaatsen 

 

In sommige gevallen is de bushalte geplaatst op een onveilige locatie en moet die – vanuit 

verkeersveiligheidsoogpunt – verplaatst of herschikt worden naar een veilige(re) locatie. 

Een bushalte is onveilig wanneer onder andere: 
 

 Kinderen slecht zichtbaar zijn of zelf een beperkt zicht hebben op het verkeer door 

een schuilhuisje of de halterende bus. 
 

 Opstappers en afstappers gehinderd worden door foutparkeerders, 
 

 De bus niet veilig in en uit de haltehaven kan manoeuvreren, 
 

 Circulatieproblemen ontstaan door op de rijbaan halterende bussen. 

 

In het werkboek ‘Schoolomgevingen’ worden een aantal vuistregels weergegeven voor een 

optimale inplanting van een bushalte. Bij de toepassing van de duurzaam veilige 

standaardfiches op de schooltoegang, wordt daar door de projectgroep dan ook steeds 

rekening mee gehouden. Enkele van deze vuistregels betreffen: 
 

 Aan een kruispunt van een hoofdweg met een weg van een lagere categorie, wordt 

de halte het best op de weg met de laagste categorie ingeplant. 
 

 Haltes mogen niet ingeplant worden ter hoogte van een witte ononderbroken 

streep op de rijbaan, tenzij het overige verkeer de bus reglementair kan inhalen, 
 

 Om te vermijden dat de fietsers en de busreizigers elkaar hinderen, wordt een 

fietspad bij voorkeur achter het halteperron aangelegd. 
 

 Het is zinvol om na te gaan of er een oversteekpunt moet worden ingericht en of dit 

moet doorlopen over het fietspad (zie ook punt 1.3.6.1. ‘indien fietspad: zebrapad 

wel/ niet doortrekken’ hierna). 
 

 Etc. 
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1.3.6. Indicator 6: fietspaden 

 

1.3.6.1. Aanwezigheid fietspad 

 

Afgescheiden fietspaden (aanliggend-, vrijliggend- of tweerichtingsfietspad) moeten 

aanwezig zijn op alle wegen die een verkeersfunctie vervullen (vanaf lokale weg type II en 

hoger).39  

 

Om de veiligheid van de fietsers te vrijwaren, zal de projectgroep dan ook steeds op 

dergelijke types wegen pleiten voor een scheiding van het gemotoriseerd verkeer en de 

fietsers. Daarvoor zullen uiteraard nauwkeurige opmetingen van de openbare weg moeten 

worden gemaakt om na te gaan of de minimumafmetingen voor een gescheiden verkeer 

kunnen gegarandeerd worden. Indien dit niet het geval is (en het dus onmogelijk is om een 

afgescheiden fietspad aan te leggen), zal er moeten gezocht worden naar een veiliger 

alternatief (bijvoorbeeld promoten van een parallelle fietsroute of op zijn minst het 

aanleggen van fietssuggestiestroken, etc.). 

 

Op lokale wegen type III worden afgescheiden fietspaden daarentegen afgeraden en dit 

om drie specifieke redenen: 

 

 Als fietsers gewoon op de openbare weg mogen rijden, kunnen ze ook makkelijker 

hun bestemming bereiken (zonder oversteekbaarheidsproblemen), 

 

 Gemengd verkeer toelaten op de rijbaan beklemtoond nogmaals het 

verblijfskarakter van de weg, en 

 

 Als fietsers ook gebruik maken van de openbare weg, dan heeft dit ook een 

snelheidsremmend effect op het gemotoriseerd verkeer. 

 

1.3.6.2. Indien fietspad: zebrapad wel/niet doortrekken 

 

Door het zebrapad door te trekken over het fietspad zorgt men er voor dat de voetgangers 

– naast de voorrang op het gemotoriseerd verkeer op de rijbaan - ook voorrang hebben op 

het fietsverkeer. Deze voorrangsregeling is noodzakelijk voor de veiligheid van de 

                                                                        

39 Zie ook de specifieke eigenschap ‘gemengd verkeer’ hierna. 
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voetganger als er geen middeneiland (‘rusteiland’) is voorzien tussen het fietspad en de 

rijbaan. Dit omdat de voetgangers anders zouden moeten halteren op de rijbaan. 

 

De projectgroep acht het raadzaam om het zebrapad altijd door te trekken over het 

fietspad wanneer dit wettelijk mogelijk is. Dit wil zeggen dat het zebrapad niet meer mag 

doorgetrokken worden vanaf dat er een rusteiland is voorzien van minimaal 2 meter.40 In 

alle andere gevallen wordt deze maatregel dus wel steeds aangeraden. 

 

1.3.6.3. Gemengd verkeer 

 

Gemengd verkeer betekent dat fietsers en gemotoriseerd verkeer de ruimte op de rijbaan 

delen. Als men deze specifieke eigenschap wil invoeren op een bepaalde weg, dan moet er 

rekening gehouden worden met vier factoren, met name:41 
 

 Omgeving:   

Enkel in verblijfsgebieden wordt aangeraden om fietsers te mengen met het 

autoverkeer omdat dit onder andere snelheidsremmend werkt. 
 

 Snelheidsregime:   

Om het gemotoriseerd verkeer te mengen met het fietsverkeer, is het aangeraden 

om de snelheid te beperken tot maximum 30 km/u. 
 

 Verkeersintensiteiten:  

Enkel bij lage verkeersintensiteiten wordt aangeraden om gemengd verkeer in te 

voeren. 

 

 Verkeerssamenstelling:  

Als er veel vrachtverkeer en busverkeer is, dan is er nood aan gescheiden verkeer. 

 

Gelet op de bovenstaande vier factoren, wordt door de projectgroep gemengd verkeer 

enkel aanbevolen op lokale wegen type III. Op alle andere wegcategorieën zou dit de 

verkeersveiligheid van de zachte weggebruiker sterk kunnen aantasten waardoor 

afgescheiden fietspaden een noodzaak zijn. 

                                                                        

40 Zie AWV, Vademecum ‘fietsvoorzieningen’. 
41 V. Donné., Gemengd verkeer en fietssuggestiestroken, Vlaamse overheid: departement MOW Beleid. 

(www.vsv.be) 



 

 

 

  

 

53 

1.3.7. Indicator 7: snelheid 

 

1.3.7.1. Doodlopende straat 

 

Een doodlopende straat is een weg die slechts langs één kant bereikbaar is en waarbij de 

andere kant van de weg is afgesloten voor het (gemotoriseerd) verkeer. In bepaalde 

gevallen is er wel nog doorgang mogelijk voor fietsers en voetgangers. In dat geval spreekt 

men van een doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers.42  

 

                  

       Doodlopende straat                Doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers 

 

Het spreekt voor zich dat niet zomaar elke straat doodlopend kan worden gemaakt. Het zal 

dan ook slechts in bepaalde unieke gevallen zijn dat deze specifieke eigenschap wordt 

voorgesteld door de projectgroep. In ieder geval zal dit nooit voorkomen op wegen die 

hoger gecategoriseerd zijn dan een lokale weg type III.  

 

Indien deze specifieke eigenschap wordt aanbevolen door de projectgroep, dan zal ook 

steeds worden aanbevolen om deze schooltoegang te primeren boven de eventueel andere 

bestaande schooltoegangen. Dit laatste zal zeker gebeuren wanneer de andere 

schooltoegang is gelegen aan een hogere wegcategorie. 

 

 

                                                                        

42 L. Lemmens., Nieuw verkeersbord F45b wijst op doorlopende straat, www.wegcode.be, 2013. 

http://www.wegcode.be/
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1.3.7.2. Rijbaan visueel versmallen 

 

De specifieke maatregel ‘rijbaan visueel versmallen’ tracht de oorzaak van te hoge 

snelheden door een onaangepaste breedte van de rijbaan aan te pakken op een niet-

ingrijpende manier (dit in tegenstelling tot de rijbaan fysiek versmallen). Enkele 

voorbeelden van maatregelen om de rijbaan visueel te versmallen zijn: 
 

 Overrijdbare stroken, 

 

 Paaltjes of plooibakens, 

 

 Markeringen aanbrengen (rand van de rijweg beklemtonen  cfr. ‘werkelijke rand’ 

en ‘denkbeeldige rand’),43 
 

       

    

 Functionele beplanting (bv. haag), 
 

 Fietssuggestiestroken. 
 

          

                                                                        

43 AWV., Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie, 2013. (https://wegenenverkeer.be) 
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Omdat de rijbaan visueel versmallen geen ingrijpende maatregel is, kan deze zeker 

interessant zijn als er ook zwaar verkeer gebruik maakt van deze weg. Vandaar dat de 

projectgroep voor de wegen die een hoge verkeersintensiteit toelaten de voorkeur zal 

geven aan visueel versmallende maatregelen eerder dan fysiek versmallende maatregelen. 

Uiteraard zal er bij het leveren van maatwerk ook rekening gehouden worden met de 

omgeving, de breedte van de rijbaan en de schooltoegang zodat de meest optimale 

maatregelen worden voorgesteld. 

 

1.3.7.3. Rijbaan fysiek versmallen 

 

Door de rijbaan fysiek te versmallen wordt de oorzaak van te hoge snelheden door een 

onaangepaste breedte van de rijbaan aangepakt op een ingrijpende manier. De fysieke 

versmalling van de rijbaan wordt ook wel de ‘harde herinrichting’ genoemd en betekent 

dat de rijbaan versmald wordt door het verplaatsen van de boordsteen. 

 

Deze ingrijpende maatregel wordt door de projectgroep niet snel aanbevolen omdat dit 

een volledige herinrichting van de openbare weg betekent. In dergelijke gevallen zullen 

horizontale of verticale snelheidsremmers eerder tot de aanbeveling behoren (zie hierna). 

Het kan wel dat er bij de algemene opmerkingen en bedenkingen wordt aangegeven dat 

een fysieke versmalling van de rijbaan een optie kan zijn wanneer de straat in de toekomst 

zou worden heraangelegd.  

 

1.3.7.4. Verticale snelheidsremmers 

 

Met een verticale snelheidsremmer wordt een verhoogd plateau of een verkeersdrempel 

bedoeld. Deze worden aangelegd met de bedoeling het gemotoriseerd verkeer hun 

snelheid te laten matigen. 
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Een verhoogd plateau mag echter slechts aangelegd worden op wegen die voldoen aan 

ALLE onderstaande voorwaarden samen, met name:44 

 

 Op plaatsen waar veel fietsers of voetgangers komen; 

 

 Op plaatsen waar de vermindering van de snelheid de veiligheid van de 

voetgangers en fietsers zal verhogen; 
 

 Op plaatsen waar woningen of publiek bezochte gebouwen staan; 
 

 Op plaatsen die niet gebruikt worden door het openbaar vervoer en niet frequent 

gebruikt worden door hulpdiensten45 

 

Gelet op de bovenstaande voorwaarden wordt een verticale snelheidsremmer door de 

projectgroep normaal gezien niet aanbevolen op een verbindings- en ontsluitingsweg 

(afhankelijk van de omgeving en schooltoegang) en vaak wel aanbevolen aan de 

schooltoegangen gelegen op een lokale wegen type III. 

 

1.3.7.5. Horizontale snelheidsremmers 

 

Een horizontale snelheidsremmer heeft een poorteffect46 en komt in de praktijk tot naar 

voor in vier specifieke vormen of een combinatie daarvan, met name: 

 

 Asverschuiving voor minstens één rijrichting van het gemotoriseerd verkeer 

Deze infrastructurele maatregel zal ervoor zorgen dat het verkeer afremt. Idealiter 

wordt de asverschuiving voorzien voor de beide rijrichtingen. Indien dit niet of 

moeilijk haalbaar is, dan moet de asverschuiving gerealiseerd worden in de 

rijrichting waarin de toegelaten snelheid na de poort minder is dan voor de poort (= 

creëren van een ander wegperspectief waardoor de aandacht voor de lagere 

snelheidszone beter opvalt). 

 

                                                                        

44  AWV., Vademecum voetgangersvoorzieningen: hoofdstuk 5, ontwerprichtlijnen voor 
voetgangersvoorzieningen. 

45 Behalve wanneer er voorafgaand aan de maatregel een overleg was met de betrokken diensten. 

46 Door de weginfrastructuur wordt het duidelijk dat de weg een andere functie heeft en dat de snelheid 
moet worden verlaagd (bv. van verkeers- naar verblijfsfunctie, een snelheidsverlaging, een plaats waar 
veel zwakke weggebruikers zijn, etc.). 
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 Aandachtsportiek 

Deze infrastructurele maatregel is een opvallende constructie die minstens bestaat 

uit een verticaal gedeelte (paal) en een aansluitend horizontaal gedeelte (balk). Dit 

wordt ook wel de ‘galgpaal’ genoemd. 
 

 Lokale middenberm 

Door het aanleggen van een lokale middenberm (een middeneiland) beschikt het 

gemotoriseerd verkeer slechts over een (visueel) smalle doorgang. De zachte 

weggebruiker heeft daarbij het voordeel dat hij in twee keer kan oversteken (zie ook 

punt 1.3.1.7. ‘middenberm of middeneiland’ hiervoor). 
 

 Rijstrookversmalling of een vermindering van het aantal rijstroken 

Hierbij kan de middelste rijstrook bij een weg met drie rijstroken plaatselijk worden 

opgehoffen en vervangen worden door een lokale middenberm (zie hiervoor). 
 

        

  

Een horizontale snelheidsremmer mag – i.t.t. een verticale snelheidsremmer – wel 

toegepast worden op wegen waar de maximum snelheid hoger is dan 50 km/u47 en kan 

ook worden toegepast op een weg die doorgaand zwaar verkeer toelaat. Op de 

verbindings- en ontsluitingswegen zal deze specifieke maatregel dan ook de voorkeur 

genieten boven de verticale snelheidsremmer (die dan weer meer wordt aanbevolen op de 

lokale wegen types III).  

                                                                        

47  AWV., Vademecum voetgangersvoorzieningen: hoofdstuk 5, ontwerprichtlijnen voor 
voetgangersvoorzieningen. 
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1.3.8. Indicator 8: zwaar verkeer 

 

1.3.8.1. Geen maatregelen mogelijk 

 

Deze specifieke maatregel betekent dat het doorgaand zwaar verkeer op deze weg moet 

toegelaten worden zonder beperkende maatregelen. In de praktijk zal dit het geval zijn 

voor die wegcategorieën die een belangrijke verbindings- of ontsluitingsfunctie vervullen 

en die hoge verkeersintensiteiten toelaten. De idee hierachter is dat het doorgaand zwaar 

verkeer verzameld moet worden op wegen met een hogere categorisering zodat de 

woonwijken zoveel als mogelijk vermeden worden. Als er een tonnagebeperking zou 

gelden op deze wegen, zou dit als gevolg kunnen hebben dat het doorgaand zwaar verkeer 

zijn weg vervolgt door de woonwijken.  

 

Gelet op het bovenstaande wordt door de projectgroep dan ook aanbevolen om geen 

maatregelen voor het zwaar verkeer te nemen op de secundaire wegen en zo min mogelijk 

op de lokale verbindings- en ontsluitingswegen. Voorts zal bij het uitwerken van de 

individuele standaardfiches bij dergelijke wegcategorieën steeds worden gereflecteerd of 

een bepaalde infrastructurele maatregel geen zware gevolgen heeft voor het zwaar 

vervoer. Indien er namelijk infrastructurele maatregelen worden genomen die hinderlijk 

kunnen zijn voor het zwaar verkeer, zou het kunnen voorvallen dat men net om die reden 

deze wegen begint te vermijden en alsnog een sluiproute zoekt via de woonwijken. 

 

1.3.8.2. Tonnagebeperking 
 

De specifieke eigenschap ‘tonnagebeperking’ betekent simpelweg dat er in deze straat of 

‘zone’ een inrijbeperking wordt ingevoerd voor (een bepaalde categorie van) het zwaar 

verkeer. Het invoeren van een tonnagebeperking kan op twee wijzen voorkomen: 
 

(1) tussen bepaalde tijdstippen, of  
 

(2) vanaf een bepaald gewicht of ‘tonnage’ 

 

In Brugge wordt in het mobiliteitsplan48 voor de invoering van een tonnagebeperking een 

onderscheid gemaakt tussen de deelgemeenten en het ‘ei van Brugge’ (= de Brugse 

binnenstad).  

                                                                        

48 Zie: Arcadis, Mobiliteitsplan Brugge, 2016. 
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Enerzijds wordt het weren van het zwaar verkeer en het sluipverkeer uit de woonwijken en 

schoolomgevingen als prioriteit naar voor geschoven omdat dit – volgens de gegevens uit 

het participatieonderzoek - de verkeersveiligheid en vooral de verkeersleefbaarheid 

aantast. Om dit te verwezenlijken wordt (1) de mogelijkheid tot invoeren van een tijdelijke 

tonnagebeperking gedurende de schoolspitsuren onderzocht en (2) wil stad Brugge in de 

woonwijken en dorpskernen van de deelgemeenten een tonnagebeperking van 5 ton 

invoeren (cfr. dorpskern Sint-Michiels). 

 

De invoering van de tonnagebeperking in de woonwijken en dorpskernen zal gestaag 

gebeuren omdat er – om dit kwalitatief door te voeren - voorafgaand een aantal zaken 

moeten worden onderzocht of gerealiseerd. Concreet moet(en) er: 

 

 primaire routes voor het doorgaand zwaar verkeer worden uitgetekend, 

 

 eventueel alternatieve routes worden aangeduid, 

 

 randparkings voor het zwaar verkeer worden uitgebreid, 

 

 geregelde uitzonderingen worden bepaald, 

 

 een duidelijke en transparante communicatie worden gevoerd, 

 

 sensibiliseringscampagnes worden gehouden voor de betrokken doelgroep(en), en 

 

 een aansluitend handhavingsbeleid worden gevoerd. 

 

Anderzijds werden voor de Brugse binnenstad twee maatregelen die betrekking hebben op 

het zwaar verkeer genomen die de leefbaarheid, aantrekkingskracht en veiligheid van de 

binnenstad moeten helpen verhogen. De eerste maatregel betreft het invoeren van een 

tonnageverbod voor voertuigen die meer dan 12 ton wegen49, en bij uitvoering van de 

tweede maatregel werden venstertijden ingevoerd voor voertuigen tussen de 3,5 en 12 

ton. Deze laatsten mogen de binnenstad enkel nog binnenrijden tussen 6u en 11u en 

tussen 19u en 21u.50  

 

                                                                        

49 Met uitzondering van de geregelde uitzonderingen. 

50 Met uitzondering van de geregelde uitzonderingen. 
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In concreto werden de twee bovenstaande maatregelen ingevoerd omdat de historische 

binnenstad niet bestand is tegen té zwaar verkeer. Té zwaar verkeer is nefast voor de 

stabiliteit van het wegdek en de woningen, en bovendien verwachten voetgangers en 

fietsers intuïtief geen zwaar verkeer in de overwegend smalle straten van de stadskern.51 

 

De bovenstaande alinea’s indachtig, wordt een tonnagebeperking door de projectgroep 

altijd in overweging genomen als er wegen van een hogere categorie aanwezig zijn waarop 

het doorgaand zwaar verkeer zich zou kunnen verzamelen. Dit betekent wel dat er op 

secundaire wegen geen maatregelen kunnen genomen worden met betrekking tot het 

zwaar verkeer net omdat ze een belangrijke verkeersfunctie vervullen. Het weren van het 

zwaar verkeer op dergelijke wegen zou er net voor zorgen dat het doorgaand zwaar verkeer 

een alternatieve route moet zoeken die mogelijks leidt door de woonwijken (wat net 

vermeden moet worden).  

 

1.3.8.3. Tonnageverbod 

 

Het invoeren van een tonnageverbod is een zeer strikte en ingrijpende maatregel. Het 

betekent dat het zwaar verkeer dat een hoger tonnage heeft dan wettelijk wordt 

toegelaten (1) nooit deze straat mogen inrijden of (2) tussen bepaalde tijdstippen de straat 

niet mogen inrijden. 

 

In theorie werd deze specifieke eigenschap meegenomen door de projectgroep, maar in de 

praktijk is een tonnageverbod zeer moeilijk te handhaven omdat er altijd uitzonderingen 

zullen bestaan. Daarom wordt door de projectgroep steeds een tonnagebeperking 

aanbevolen in plaats van een strikt tonnageverbod. Op die manier kunnen nog steeds 

geregelde uitzonderingen het verbod voorbij rijden.52 Wel zal er getracht worden om met 

de bedrijven en handelaren die gelegen zijn in de buurt van scholen afspraken te maken 

over de leveringstijden. Op die manier wordt in samenwerking met deze bedrijven en 

handelaren het zwaar verkeer tijdens de schoolspitsuren toch zoveel als mogelijk beperkt. 
 

  

                                                                        

51 www.brugge.be/maatregelen-zwaar-verkeer. 

52 Zoals in het kader van werken, huisvuilophaling, leveringen, verhuizingen, etc. 
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2. Primaire weg (type I & II) 
 

2.1. Karakteristieken van de wegcategorie 
 

Bij een primaire weg type I is de verbindingsfunctie op Vlaams niveau prioriteit. De 

weginrichting is deze van een autoweg (2x2 of 2x1 rijstroken) en de kruispunten zijn bij 

voorkeur ongelijkvloers of met verkeerslichten beveiligd. In tweede orde kan ook een 

rotonde of een voorrangsregeling bestaan.  

 

Bij een primaire weg type II is de verzamelfunctie op Vlaams niveau prioriteit voor de 

gebieden van gewestelijk belang. Voor de regionaal stedelijke gebieden verzorgen ze dan 

weer de verbinding naar het hoofdwegennet of naar een primaire weg type I.  

 

Voor beide types primaire wegen geldt dat er normaal gezien geen rechtstreekse toegang 

verleend wordt tot particulier terrein. 

 

2.2. De analyse van de indicatoren 

 

2.2.1. Gegevensanalyse: niet weerhouden specifieke eigenschappen 

 

In Brugge is één schooltoegang gelegen aan een primaire weg type I. Vandaar dat in deze 

bijdrage niet verder wordt ingaan op de primaire weg type II.  

 

Zoals we uit de karakteristieken van de primaire weg type I kunnen afleiden, laat deze 

wegcategorie het doorgaand gemotoriseerd verkeer toe en trekt het dit ook aan. Hierdoor 

heeft deze wegcategorie dus ook een hoge verkeersintensiteit. 

 

Rekening houdend met de eigenschappen van deze wegcategorie werden daarom 9 van de 

33 specifieke eigenschappen niet weerhouden voor de uitvoering van de gegevensanalyse. 

Deze worden in onderstaande tabel weergegeven en de redenen voor de niet weerhouding 

worden vervolgens in afzonderlijke punten weergegeven. 
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Primaire weg type I: 

niet weerhouden specifieke eigenschappen 
 

Gemengd verkeer 
 

Verkeersbord F49 
 

Doodlopende straat 
 

Slemlaag onder het zebrapad 
 

Verlichting boven het zebrapad 
 

Uitstulpende bushalte 
 

Verticale snelheidsremmers 
 

Tonnagebeperking 
 

Tonnageverbod 
 

 

2.2.1.1. Niet weerhouden op primaire weg type I: gemengd verkeer  
 

Zoals bij de algemene opmerkingen en toelichtingen reeds vermeld, betekent gemengd 

verkeer dat fietsers en gemotoriseerd verkeer de ruimte op de rijbaan delen. 53 Om deze 

specifieke eigenschap in te voeren moet rekening gehouden worden met de vier vermelde 

factoren. De functie van de primaire weg type I gaat echter in tegen alle vier van deze 

factoren. Gemengd verkeer invoeren zou een directe aantasting van de veiligheid van de 

fietsers zijn en is op een primaire weg dan ook nooit te verantwoorden.  

 

De vier factoren waarop het specifieke kenmerk ‘gemengd verkeer’ is gesteund en de 

terugkoppeling naar de primaire weg type I wordt hier beknopt weergegeven: 

 

 Omgeving:  

De primaire weg type I heeft een duidelijke verkeersfunctie waarbij een hoge 

verkeersintensiteit wordt toegelaten. Daarenboven wordt er normaal gezien geen 

rechtstreekse toegang verleend tot particuliere domeinen. (<-> verblijfsfunctie) 

                                                                        

53 Zie ook punt 1.3.6.3. ‘gemengd verkeer’ voor de algemene informatie over deze specifieke eigenschap. 
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 Snelheidsregime:  

De toegelaten snelheid op een primaire weg is altijd meer dan 30 km/u.  

(<-> maximale snelheid van 30 km/u). 

 

 Verkeersintensiteiten:  

Deze wegcategorie is een verbindingsweg voor het doorgaand verkeer en er worden 

dus hoge verkeersintensiteiten toegelaten.  

(<-> lage verkeersintensiteiten). 

 

 Verkeerssamenstelling:  

Zwaar verkeer wordt op een primaire weg type I toegelaten en gefaciliteerd net 

omdat ze heeft een verbindingsfunctie op Vlaams niveau heeft.  

(<-> weinig tot geen vracht- en busverkeer aanwezig). 

 

2.2.1.2. Niet weerhouden op primaire weg type I: verkeersbord F49 
 

Op een primaire weg type I wordt normaal gezien geen rechtstreekse toegang verleend tot 

particulier domein en geldt er in de meeste gevallen een hogere toegelaten snelheid. Dit 

heeft als gevolg dat oversteekplaatsen die niet lichtengeregeld zijn niet zullen voorkomen 

op dergelijke wegcategorie.  

 

Omdat het verkeersbord F49 juridisch gezien niet mag geplaatst worden aan een 

lichtengeregelde oversteekplaats, wordt deze specifieke eigenschap dan ook niet 

weerhouden voor de uitvoering van de verdere gegevensanalyse.  

 

2.2.1.3. Niet weerhouden op primaire weg type I: doodlopende straat 

 

Het spreekt voor zich dat er geen doodlopende straat (uitgezonderd voor voetgangers en 

fietsers) kan worden ingevoerd op verbindings-, ontsluitings- of toegangswegen. Dit geldt 

voor zowel de primaire en secundaire wegen, alsook voor de lokale verbindings- of 

ontsluitingswegen. 
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2.2.1.4. Niet weerhouden op primaire weg type I: slemlaag onder het 
zebrapad 

 

Zoals gesteld in de algemene opmerkingen en toelichtingen is een slemlaag die de 

volledige rijbaan bedekt een aantasting van de veiligheid voor de motorrijders.  

 

Primaire wegen verlenen toegang aan al het gemotoriseerd verkeer en laten daarenboven 

ook nog snelheden toe van meer of gelijk aan 50 km/u. Het aanbrengen van een slemlaag 

onder het zebrapad op wegen die hoge verkeersintensiteiten toelaten is dan ook een 

directe aantasting van de veiligheid van de motorrijders en zou bovendien snel kapot 

gereden worden door het zwaar verkeer die gebruik maakt van deze wegen.  

 

Ten slotte kunnen de zachte weggebruikers op een primaire weg veilig oversteken 

aangezien een oversteekplaats op deze wegcategorie vergezeld moet zijn van 

verkeerslichten. De groenfase voor voetgangers zorgt dan voor een veilige oversteek 

waardoor er verder geen behoefte is aan een extra aanduiding/ herkenning van het 

zebrapad op zich.54
 

 

2.2.1.5. Niet weerhouden op primaire weg type I: verlichting boven 

zebrapad 

 

Een oversteekplaats voor voetgangers op een primaire weg is – zoals eerder vermeld - altijd 

lichtengeregeld. Aan een lichtengeregelde oversteekplaats wordt door de projectgroep 

nooit geconcentreerde verlichting boven het zebrapad aanbevolen. De openbare 

verlichting aan dergelijke oversteekplaatsen zal dus steeds gedeconcentreerd zijn en dus 

geïntegreerd in het lichtplan van de ruimere omgeving. Vandaar dat de specifieke 

eigenschap ‘verlichting boven het zebrapad’ dan ook niet wordt weerhouden op een 

primaire weg type I. 

  

2.2.1.6. Niet weerhouden op primaire weg type I: uitstulpende bushalte 

 

Op een primaire weg is de doorstroming van het verkeer een prioriteit. Een uitstulpende 

bushalte zou er voor zorgen dat het verkeer wordt opgehouden omdat ze achter de bus 

moeten blijven wanneer deze busreizigers laat op- of afstappen. Vandaar dat deze 

                                                                        

54 Opmerking: dit betekent niet dat de school daarom niet zichtbaar of herkenbaar moet zijn! 
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specifieke eigenschap niet wordt weerhouden op een primaire weg die een overduidelijke 

verkeersfunctie heeft en prioriteit geeft aan de doorstroming daarvan. 

 

2.2.1.7. Niet weerhouden op primaire weg type I: verticale 

snelheidsremmer 

 

Een verticale snelheidsremmer wordt door de projectgroep in de meeste gevallen niet 

aanbevolen op een verbindings- of ontsluitingsweg en al zeker niet op een primaire weg. 

Deze maatregel kan bovendien niet worden toegepast op wegen die een hogere snelheid 

toelaten dan 50 km/u en is hinderlijk voor het zwaar verkeer en de hulpdiensten. 

 

2.2.1.8. Niet weerhouden op primaire weg type I: tonnagebeperking 

 

Zoals in de algemene opmerkingen en toelichtingen al werd vermeld kan er geen 

tonnagebeperking worden ingevoerd op wegen die een belangrijke verkeersfunctie 

vervullen. De primaire weg heeft een belangrijke verbindingsfunctie en verleent toegang 

aan het doorgaand gemotoriseerd verkeer waarbij de doorstroming vooropstaat en er dus 

hoge verkeersintensiteiten worden toegelaten. Vanzelfsprekend kan er op deze wegen dan 

ook geen tonnagebeperking worden ingevoerd. 

 

2.2.1.9. Niet weerhouden op primaire weg type I: tonnageverbod 
 

Een tonnageverbod is een nog veel striktere en een nog meer ingrijpende maatregel dan 

een tonnagebeperking. Het spreekt dan ook voor zich dat een tonnageverbod al zeker niet 

kan worden meegenomen voor de verdere gegevensanalyse als zelfs een 

tonnagebeperking niet wordt weerhouden.     
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2.2.2. Gegevensanalyse: matching van de specifieke eigenschappen 
 

Nadat de niet weerhouden specifieke eigenschappen werden bepaald, kon worden 

overgegaan tot de volgende stap van de gegevensanalyse: de matching van de overige 

specifieke eigenschappen. Dit betekent dat elke specifieke eigenschap in relatie werd 

gebracht met elke andere specifieke eigenschap. Op die manier kon door de projectgroep 

worden bepaald welke specifieke eigenschappen (1) samen kunnen worden ingezet, (2) 

samen kunnen worden ingezet maar rekening houdend met een bepaalde opmerking, (3) 

niet samengaan, of (4) wel samen kunnen worden ingezet maar geen invloed uitoefenen 

op elkaar.  

 

In de onderstaande figuur wordt de legende weergegeven van de uitgevoerde matching.  

 
 

Legende 

 
 

 

De twee specifieke eigenschappen kunnen samen worden ingezet. 

 

 
 

De twee specifieke eigenschappen gaan wel samen, maar men moet rekening 

houden met een bepaalde opmerking. 

 

 
 

De twee specifieke indicatoren gaan niet samengaan (1) omdat het juridisch 

niet mogelijk is, of (2) omdat er chaos of een kakafonie aan maatregelen zou 

ontstaan. 

 

NVT 

 

Niet van toepassing betekent dat de twee specifieke indicatoren wel samen 

kunnen worden toegepast, maar dat ze geen invloed op elkaar uitoefenen. 

 

 

In wat volgt worden enkel die specifieke eigenschappen opgesomd die (1) wel samengaan 

maar waarbij men moet rekening houden met een bepaalde opmerking, en (2) niet 

samengaan. Het spreekt voor zich dat de overige specifieke eigenschappen samen kunnen 

worden ingezet. Deze laatsten worden hier dus niet opgesomd. 

 



 

 

 

  

 

67 

2.2.2.1. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die 

niet samengaan 

 
 

Specifieke eigenschap 1 

 

Specifieke eigenschap 2 

 

Reden niet samengaan 
 

 

Verkeerslicht 

 

 

Accentverlichting bij de 

schooltoegang 

 

 

Bij een lichtengeregelde oversteekplaats moet 

men de school op een andere manier zichtbaar 

en herkenbaar maken in het straatbeeld. 

 

 

 

Aandachtstrekkers 

schooltoegang 

 

 

 

Accentverlichting 

schooltoegang 

 

Als deze specifieke eigenschappen samen 

worden toegepast, zou dit een kakafonie aan 

maatregelen creëren. Om enige uniformiteit te 

hebben, moet de lokale overheid in 

samenspraak met de scholen beslissen hoe de 

herkenbaarheid van de schoolpoort in het 

straatbeeld zelf verhoogd kan worden. 
 

 

 

Aandachtstrekkers 

schooltoegang 

 

 

 

Ander materiaal/ kleuren bij 

de schooltoegang 

 

Als deze specifieke eigenschappen samen 

worden toegepast, zou dit een kakafonie aan 

maatregelen creëren. Om enige uniformiteit te 

hebben, moet de lokale overheid in 

samenspraak met de scholen beslissen hoe de 

herkenbaarheid van de schoolpoort in het 

straatbeeld zelf verhoogd kan worden. 
 

 

Accentverlichting bij de 

schooltoegang 

 

 

Ander materiaal/ kleuren bij 

de schooltoegang 

 

Als deze specifieke eigenschappen samen 

worden toegepast, zou dit een kakafonie aan 

maatregelen creëren. Om enige uniformiteit te 

hebben, moet de lokale overheid in 

samenspraak met de scholen beslissen hoe de 

herkenbaarheid van de schoolpoort in het 

straatbeeld zelf verhoogd kan worden. 
 

 

2.2.2.2. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die wel 

samengaan rekening houdend met (een) bepaalde 

opmerking(en) 

 

 

Specifieke eigenschap 1 

 

Specifieke eigenschap 2 

 

Opmerking 
 

 

Verkeerslicht 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

 

Men moet zich er steeds van vergewissen dat het 

verkeerslicht zelf niet in de kijkhoek van de zachte 

weggebruiker is geplaatst. 
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Voetpaduitstulping 

 

 

Middeneiland of 

middenberm 

 

Bij deze combinatie moet er altijd voor gezorgd 

worden dat de rijbaan breed genoeg blijft zodat het 

zwaar verkeer nog een vlotte doorgang heeft (en ze 

uit praktische overwegingen dus niet moeten 

kiezen voor een sluipweg). 
 

 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

Als men de voetpaduitstulping aanlegt op de plaats 

van de verwijderde parkeerplaatsen, is het 

belangrijk dat men deze zeker tot aan de 

‘parkeerlijn’ doortrekt zodat de kijkhoeken voor 

voetgangers verhoogd worden en dat de 

voetgangers ook zichtbaar zijn voor de aankomende 

voertuigen. (= zien en gezien worden)! 
 

 

 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

 

Zebrapad doortrekken over 

fietspad 

 

Wanneer het fietspad is aangelegd (of afgebogen) 

tussen het voetpad en de voetpaduitstulping (en 

men wil het zebrapad doortrekken), dan dient men 

steeds na te gaan of de voetpaduitstulping de 

wettelijke afmeting van 2 meter niet overschrijdt. 

Indien dit wel het geval is, dan kan met het 

zebrapad niet verder doortrekken over het fietspad. 

Dit is omdat de voetganger dan een veilig 

‘rusteiland’ heeft. 
 

 

 
 

Voetpaduitstulping 

 

 
 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Indien men een voetpaduitstulping aanlegt die er 

voor zorgt dat de rijbaan fysiek wordt versmald, 

moet men ervoor zorgen dat er nog steeds een 

vlotte doorstroming voor het zwaar verkeer 

mogelijk is. Op die manier wordt vermeden dat zij 

een sluiproute nemen via de woonwijken.  
 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

Geen maatregelen 

mogelijk m.b.t. het zwaar 

verkeer 

 

Algemene opmerking bij deze wegcategorie dat een 

voetpaduitstulping de rijweg zo min mogelijk fysiek 

mag versmallen. Het zwaar verkeer moet op deze 

wegcategorie nog een vlotte doorstroming 

genieten. 
 

 

Middeneiland/ 

Middengeleider 

 

 

Geen maatregelen 

mogelijk m.b.t. het zwaar 

verkeer 

 

De aanleg van een middeneiland of middenberm 

kan zorgen voor een fysieke versmalling van de 

rijbaan of voor een asverschuiving. Ook bij de 

aanleg van deze infrastructurele maatregel moet 

dus rekening gehouden worden met de 

doorstroming van het zwaar verkeer. 
 

 

Octopuspaal 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

De octopuspaal mag geen obstakel zijn op de 

openbare weg en mag het zicht van de voetgangers 

niet hinderen. De kijkhoeken voor zachte 

weggebruikers moeten altijd gevrijwaard worden. 
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Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

 

Inventariseren en 

optimaliseren van de 

signalisatie in de 

schoolomgeving 

 

Bij de inventarisering en optimalisering van de 

signalisatie is het belangrijk om na te gaan of (1) de 

signalisatie niet is geplaatst in de kijkhoeken voor 

de zachte weggebruikers, en (2) ze geen obstakel 

vormen op de openbare weg en zo min mogelijk 

ruimte innemen.  
 

 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

 

Foutief, gevaarlijk of 

hinderlijk parkeren en 

stilstaan tegengaan 

 

Indien men parkeerplaatsen verwijdert en men het 

stilstaan en parkeren daarop wil verbieden, zal het 

noodzakelijk zijn om daar de bijkomende  

maatregelen voor te treffen die het fysiek 

onmogelijk maken om daar nog te parkeren of stil 

te staan.  
 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

Parkeren organiseren 

 

Parkeerplaatsen verwijderen op zich zonder een 

goed alternatief, is geen goede zaak als er reeds een 

hoge parkeerdruk heerst. Het is daarom altijd 

belangrijk om het parkeren te organiseren in de 

schoolomgeving (liefst in combinatie met een 

voetpool). 
 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

Rijbaan visueel of fysiek 

versmallen 

 

Als men parkeerplaatsen verwijdert zorgt dit in 

eerste instantie voor een visuele verbreding van de 

rijbaan. Het is daarom aan te raden om de rijbaan 

visueel of fysiek te versmallen. In het geval van een 

primaire weg, zal een visuele versmalling echter de 

voorkeur genieten boven de fysieke versmalling van 

de rijbaan. 
 

 

 

Geen maatregelen 

mogelijk m.b.t. het zwaar 

verkeer 

 

 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Deze wegcategorie heeft een duidelijke 

verkeersfunctie. Dit wil zeggen dat al het 

gemotoriseerd verkeer een vlotte doorstroming 

moet hebben en dat de toegang voor het zwaar 

verkeer wordt gefaciliteerd. De rijbaan fysiek 

versmallen moet dus goed overdacht gebeuren en 

kan enkel in uitzonderlijke gevallen. In de meeste 

situaties zal (in het geval van een primaire weg) een 

visuele versmalling van de rijbaan de voorkeur 

genieten. 
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2.2.3. Gegevensanalyse: prioritaire en optionele specifieke kenmerken 
 

Vooraleer er werd overgegaan tot de opmaak van de ‘duurzaam veilige’ standaardfiches, 

werden door de projectgroep per indicator enkele specifieke eigenschappen aangeduid die 

prioritair aanwezig moeten zijn op een primaire weg. De overige specifieke eigenschappen 

kunnen optioneel bijkomend aanwezig zijn. Deze optionele specifieke eigenschappen 

zullen er voor zorgen dat de maatregelen worden afgestemd op de omgeving en de school 

en zorgen dus voor maatwerk.  

 

De prioritaire en optionele specifieke kenmerken opgesplitst per indicator worden in de 

onderstaande tabel weergegeven. 

 

 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele eigenschappen 
 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

 

 

Middeneiland of middenberm  

Geleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 

schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare verlichting 

en groenvoorziening 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

 

X 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 

 

Anti-parkeerpaaltjes 
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Openbaar vervoer 

 

 

X 
 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

 
 

Fietspaden 

 

 

Fietspad aanwezig 
 

 

 

X  

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk  

(‘rusteiland’ ≤ 2 m) 

 

 

Snelheid 
 

 

 

 

Rijbaan visueel versmallen 
 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

 

Horizontale snelheidsremmers 

 

 

Zwaar verkeer 
 

 

Geen maatregelen mogelijk 

 

X 

 

 

2.2.4. ‘Duurzaam veilige’ standaardfiches primaire weg 

 

Wanneer de volledige gegevensanalyse is doorlopen, kan ten slotte worden overgegaan tot 

de opmaak van de duurzaam veilige standaardfiches. Voor de primaire weg type I worden 

twee ‘duurzaam veilige’ standaardfiches onderscheiden. Deze twee ‘duurzaam veilige’ 

standaardfiches zijn gebaseerd op de tabel die werd weergegeven bij de bepaling van de 

prioritaire en optionele kenmerken.55   

 

In de volgende punten worden de twee ‘duurzaam veilige’ standaardfiches voor de 

primaire weg type I visueel weergegeven. Daarbij wordt steeds dezelfde tabel gebruikt als 

hiervoor, MAAR de specifieke eigenschap(pen) die niet kan/kunnen worden toegepast 

worden in het rood gemarkeerd en doorstreept, en de specifieke eigenschap(pen) die hier 

niet mee matchen word(t)(en) in het groen gemarkeerd. De in het groen gemarkeerde 

optionele specifieke eigenschap(pen) kan/kunnen dus wel worden toegepast! 

 

Opm.: Aangezien een oversteekplaats op een primaire weg lichtengeregeld moet zijn, zal 

de ‘duurzaam veilige’ standaardfiche II in de praktijk normaal gezien nooit voorkomen. 

                                                                        

55 Zie punt 2.2.3. ‘Gegevensanalyse: prioritaire en optionele specifieke kenmerken’  hiervoor. 
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2.2.4.1. Primaire weg type I – ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 1 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele eigenschappen 

 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

 

Middeneiland of middenberm 
 

Begeleidende of beschermende 
infrastructuur 

 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

Zichtbaarheid van de 
school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 
de signalisatie 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare verlichting 
en groenvoorziening 

 

Groen en verlichting op elkaar 
afstemmen 

 

X 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 
parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 

 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

Openbaar vervoer 

 

X 
 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 
 

Uitstulpende bushalte 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

X  

Zebrapad doortrekken over fietspad 
indien wettelijk mogelijk 

 

Snelheid 

 

 

 

Rijbaan visueel versmallen 
 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Horizontale snelheidsremmers 

 

Zwaar verkeer 

 

Geen maatregelen mogelijk 
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2.2.4.2. Primaire weg type I – ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 2 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele eigenschappen 

 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

 

Middeneiland of middenberm 
 

Begeleidende of beschermende 
infrastructuur 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

Zichtbaarheid van de 
school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 
de signalisatie 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare verlichting 
en groenvoorziening 

 

Groen en verlichting op elkaar 
afstemmen 

 

X 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 
parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 

 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

Openbaar vervoer 

 

X 
 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 
 

Uitstulpende bushalte 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

X  

Zebrapad doortrekken over fietspad 
indien wettelijk mogelijk 

 

Snelheid 

 

 

 

Rijbaan visueel versmallen 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Horizontale snelheidsremmers 

 

Zwaar verkeer 

 

Geen maatregelen mogelijk 
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3. Secundaire weg type I 
 

Niet van toepassing.  

 

In Brugge is er geen enkele secundaire weg type I (met een verbindingsfunctie op regionaal 

niveau) geselecteerd.  
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4. Secundaire weg type II 
 

4.1. Karakteristieken van de wegcategorie 
 

Secundaire wegen type II hebben in eerste instantie een ontsluitende functie op regionaal 

of bovenlokaal niveau en zijn slechts in tweede instantie verbindend. De verkeersfunctie 

primeert en er moet dus toegang verleend worden aan het gemotoriseerd verkeer. De 

secundaire wegen type II worden ingericht als een 2x1 weg, doch waarbij een gescheiden 

verkeersafwikkeling niet noodzakelijk is. Er wordt een doortochtinrichting voorzien ter 

hoogte van de bebouwde kom. 

 

4.2. De analyse van de indicatoren 
 

4.2.1. Gegevensanalyse: niet weerhouden specifieke eigenschappen 

 

Zoals uit de karakteristieken van deze wegcategorie al is gebleken, heeft de secundaire 

weg type II een duidelijke verkeersfunctie en moet ze dus een hoge verkeersintensiteit 

verdragen. Rekening houdend met de eigenschappen van deze wegcategorie werden 

daarom reeds 5 van de 33 specifieke eigenschappen niet weerhouden voor de uitvoering 

van de gegevensanalyse. Deze worden in onderstaande tabel weergegeven en de redenen 

voor de niet weerhouding worden vervolgens in afzonderlijke punten weergegeven. 

 
 

Secundaire weg type II: 

niet weerhouden specifieke eigenschappen 
 

Gemengd verkeer 
 

Doodlopende straat 
 

Slemlaag onder het zebrapad 
 

Tonnagebeperking 
 

Tonnageverbod 
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4.2.1.1. Niet weerhouden op secundaire weg type II: gemengd verkeer  
 

Net zoals de primaire weg gaat de functie van de secundaire weg type II in tegen alle vier 

factoren die aanwezig moeten zijn om gemengd verkeer in te voeren. Hierdoor wordt deze 

maatregel dus zeker niet aangeraden op deze wegcategorie. Afgescheiden fietspaden 

(vrijliggend, aanliggend of dubbelrichting) zijn ook hier een absolute noodzaak. 

 

De vier factoren waarop het specifieke kenmerk ‘gemengd verkeer’ is gesteund en de 

terugkoppeling naar de secundaire weg type II wordt hier beknopt weergegeven: 

 

 Omgeving:  

De secundaire weg type II heeft een duidelijke verkeersfunctie waarbij een hoge 

verkeersintensiteit wordt toegelaten. (<-> verblijfsfunctie) 

 

 Snelheidsregime:  

In veel gevallen geldt er een hogere snelheidsbeperking dan 30 km/u en worden er 

variabele borden ‘zone 30’ gebruikt die gelden tijdens de schoolspitsuren.  

(<-> maximale snelheid van 30 km/u). 

 

 Verkeersintensiteiten:  

Op deze wegcategorie is er doorgaand verkeer en worden hoge 

verkeersintensiteiten toegelaten. (<-> lage verkeersintensiteiten). 

 

 Verkeerssamenstelling:  

De secundaire weg type II vervult een regionale ontsluitingsfunctie waardoor het 

bus- en zwaar verkeer zeker toegelaten en zelfs gefaciliteerd moet worden.  

(<-> weinig tot geen vracht- en busverkeer aanwezig). 

 

4.2.1.2. Niet weerhouden op secundaire weg type II: doodlopende straat 
                           

Zoals voorheen reeds gesteld, kan er vanzelfsprekend geen doodlopende straat 

(uitgezonderd voor voetgangers en fietsers) worden ingevoerd op verbindings-, 

ontsluitings- of toegangswegen. 
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4.2.1.3. Niet weerhouden op secundaire weg type II: slemlaag onder het 
zebrapad 

 

Omdat secundaire wegen type II de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer 

garanderen en een slemlaag gevaarlijk kan zijn voor motorrijders, is het alvast zeker niet 

aan te raden om deze aan te brengen om de voetgangersoversteekplaats te verduidelijken. 

Door de hoge verkeersintensiteiten wordt daarenboven ook (1) de zichtbaarheid van zo’n 

slemlaag in de verte verminderd (enerzijds omdat de aandacht volledig gericht is op het 

verkeer zelf en anderzijds omdat het zicht beperkt wordt door het hoge aantal voertuigen 

die aanwezig zijn op de rijbaan) en (2) zal er snel slijtage optreden waardoor deze 

veelvuldig opnieuw zou moeten worden aangebracht.  

 

Om de bovenstaande redenen wordt sterk aanbevolen om op verbindingswegen, 

ontsluitingswegen en/of toegangswegen - die hoge verkeersintensiteiten toelaten - 

andere maatregelen te nemen om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de 

oversteekplaats op een veilige manier aan te duiden. 

 

4.2.1.4. Niet weerhouden op secundaire weg type II: tonnagebeperking 

 

Zoals in de algemene opmerkingen en toelichtingen al werd vermeld kan er geen 

tonnagebeperking worden ingevoerd op secundaire wegen omdat ze een belangrijke 

verkeersfunctie vervullen. Het weren van het zwaar verkeer op dergelijke wegen zou er net 

voor zorgen dat het doorgaand zwaar verkeer een alternatieve route moet nemen die leidt 

door de woonwijken, wat net vermeden moet worden. Vandaar dat deze specifieke 

eigenschap niet werd weerhouden voor de verdere gegevensanalyse. 

 

4.2.1.5. Niet weerhouden op secundaire weg type II: tonnageverbod 

 

Zoals voorheen reeds gesteld is een tonnageverbod een nog veel striktere en een nog meer 

ingrijpende maatregel dan een tonnagebeperking. Een tonnageverbod wordt op deze 

wegcategorie dan ook vanzelfsprekend niet weerhouden.  
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4.2.2. Gegevensanalyse: matching van de specifieke eigenschappen 
 

Nadat de niet weerhouden specifieke eigenschappen werden bepaald, kon worden 

overgegaan tot de volgende stap: de matching van de overige specifieke eigenschappen. 

Dit betekent dat elke specifieke eigenschap in relatie werd gebracht met elke andere 

specifieke eigenschap. Op die manier kon door de projectgroep worden bepaald welke 

specifieke eigenschappen (1) samen kunnen worden ingezet, (2) samen kunnen worden 

ingezet maar rekening houdend met een bepaalde opmerking, (3) niet samengaan, of (4) 

wel samen kunnen worden ingezet maar geen invloed uitoefenen op elkaar.  

 

In de onderstaande figuur wordt de legende weergegeven van de uitgevoerde matching.  

 
 

Legende 

 
 

 

De twee specifieke eigenschappen kunnen samen worden ingezet. 

 

 
 

De twee specifieke eigenschappen gaan wel samen, maar men moet rekening 

houden met een bepaalde opmerking. 

 

 
 

De twee specifieke indicatoren gaan niet samengaan (1) omdat het juridisch 

niet mogelijk is, of (2) omdat er chaos of een kakafonie aan maatregelen zou 

ontstaan. 

 

NVT 

 

Niet van toepassing betekent dat de twee specifieke indicatoren wel samen 

kunnen worden toegepast, maar dat ze geen invloed op elkaar uitoefenen. 

 

 

In wat volgt worden enkel die specifieke eigenschappen opgesomd die (1) wel samengaan 

maar waarbij men moet rekening houden met een bepaalde opmerking, en (2) niet 

samengaan. Het spreekt voor zich dat de overige specifieke eigenschappen samen kunnen 

worden ingezet. 
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4.2.2.1. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die 

niet samengaan 

 
 

Specifieke eigenschap 1 

 

Specifieke eigenschap 2 

 

Reden niet samengaan 
 

Verkeerslicht 

 

Verkeersbord F49 

 

Juridisch niet mogelijk. 

 

 

Verkeerslicht 

 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

Bij een lichtengeregelde oversteekplaats dient 

de openbare verlichting gedeconcentreerd te 

gebeuren en moet ze opgenomen worden in het 

lichtplan van de ruimere omgeving. 
 

 

Middeneiland of 

middenberm 

 

 

Verticale snelheidsremmers 
 

 

Er wordt geen middeneiland of middenberm 

aangelegd op een verticale snelheidsremmer. 

 

 

Verkeerslicht 

 

 

Accentverlichting bij de 

schooltoegang  

 

Zou teveel indrukken kunnen opwekken. Bij een 

lichtengeregelde oversteekplaats zou men de 

school eerder op een andere manier zichtbaar 

en herkenbaar moeten maken.  

 

 

 

Aandachtstrekkers 

schooltoegang 

 

 

 

Accentverlichting 

schooltoegang 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben, moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 
 

 
 

Aandachtstrekkers 

schooltoegang 

 

 
 

Ander materiaal/ kleuren bij 

de schooltoegang 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 
 

 

Accentverlichting bij de 

schooltoegang 

 

 

Ander materiaal/ kleuren bij 

de schooltoegang 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben, moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 
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4.2.2.2. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die wel 

samengaan rekening houdend met (een) bepaalde 

opmerking(en) 

 
 

Specifieke eigenschap 1 

 

Specifieke eigenschap 2 

 

Opmerking 
 

 

Aanwezigheid zebrapad 

 

 

Verkeerslicht 

 

Algemene opmerking dat een lichtengeregelde 

oversteekplaats op deze wegcategorie enkel wordt 

toegepast in twee gevallen: (1) aan een kruispunt 

met een weg van dezelfde categorie en (2) Als er 

geen middenberm of middeneiland is voorzien op 

een 2x1 rijweg. 
 

 

 
Aanwezigheid zebrapad 

 

 
Uitstulpende bushalte 

 

Bij de aanwezigheid van een uitstulpende bushalte 

moet het zebrapad er net na worden aangelegd 

zodat de bus voor het zebrapad kan halteren (dit ifv 

de zichtbaarheid van overstekende voetgangers 

voor voertuigen komende uit de andere rijrichting). 
 

 

Verkeersbord F49 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

Het verkeersbord F49 mag niet in de kijkhoek van 

de zachte weggebruiker worden geplaatst en mag 

geen obstakel op de openbare weg vormen. 
 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

Middeneiland of 

middenberm 

 

Bij deze combinatie moet er op deze wegcategorie 

altijd voor gezorgd worden dat de rijbaan breed 

genoeg blijft zodat het zwaar verkeer nog een 

goede doorgang heeft. 
 

 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

Als men de voetpaduitstulping aanlegt op de plaats 

van de verwijderde parkeerplaatsen, is het 

belangrijk dat men deze zeker tot aan de 

voormalige ‘parkeerlijn’ doortrekt zodat de 

kijkhoeken voor zachte weggebruikers optimaal 

worden (zien en gezien worden). 
 

 

 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

 

Zebrapad doortrekken over 

fietspad 

 

Wanneer het fietspad werd aangelegd (of 

afgebogen) tussen het voetpad en de 

voetpaduitstulping, dan dient men steeds na te 

gaan of de voetpaduitstulping de wettelijke 

afmeting van 2 meter niet overschrijdt. Indien dit 

wel het geval is, dan kan men het zebrapad niet 

verder doortrekken over het fietspad. Dit is omdat 

de voetganger dan een veilige rustplaats heeft tot 

men het voetpad zelf kan bereiken. 



 

 

 

  

 

81 

 

 
 

Voetpaduitstulping 

 

 
 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Algemene opmerking bij deze wegcategorie dat een 

voetpaduitstulping de rijweg zo min mogelijk fysiek 

mag versmallen. Idealiter wordt deze 

infrastructurele maatregel aangelegd binnen de 

lijnen van de parkeerstrook. Het zwaar verkeer 

moet op deze wegcategorie nog een vlotte 

doorstroming genieten. 
 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

Geen maatregelen 

mogelijk m.b.t. het zwaar 

verkeer 

 

Algemene opmerking dat een voetpaduitstulping 

de rijweg zo min mogelijk fysiek mag versmallen. 

Deze dienen – indien mogelijk – te worden 

aangelegd binnen de lijnen van de parkeerstrook. 

Het zwaar verkeer moet op deze wegcategorie nog 

een vlotte doorgang hebben. 
 

 

Middeneiland/ 

Middengeleider 

 

 

Geen maatregelen 

mogelijk m.b.t. het zwaar 

verkeer 

 

De aanleg van een middeneiland of middenberm 

kan zorgen voor een fysieke versmalling van de 

rijbaan of voor een asverschuiving. Ook bij de 

aanleg van deze infrastructurele maatregel moet 

dus rekening gehouden worden met de 

doorstroming van het zwaar verkeer. 
 

 

Octopuspaal 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

De octopuspaal mag geen obstakel op de openbare 

weg vormen en mag het zicht van de voetgangers 

niet belemmeren. Er dient dus bij de plaatsing 

rekening gehouden te worden met de kijkhoeken. 
 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

Inventariseren en 

optimaliseren van de 

signalisatie in de 

schoolomgeving 

 

Ook bij de inventarisering en optimalisering van de 

signalisatie is het belangrijk om na te gaan of deze 

niet is geplaatst in de kijkhoeken voor de 

voetgangers en niet hinderlijk werd opgesteld. 

 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

Foutief, gevaarlijk of 

hinderlijk parkeren en 

stilstaan tegengaan 

 

Als men parkeerplaatsen verwijdert en het stilstaan 

en parkeren daarop wil verbieden, dan is  het 

noodzakelijk om daar de bijkomende maatregelen 

te treffen die het fysiek onmogelijk maken om daar 

nog te parkeren of stil te staan.  
 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

Parkeren organiseren 

 

Parkeerplaatsen verwijderen op zich zonder een 

goed alternatief, is geen goede zaak als er reeds een 

hoge parkeerdruk heerst. Het is daarom belangrijk 

om het parkeren te organiseren in de 

schoolomgeving (liefst in combinatie met een 

voetpool). 
 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

Rijbaan fysiek of visueel 

versmallen 

 

Als men parkeerplaatsen verwijdert zorgt dit in 

eerste instantie voor een visuele verbreding van de 

rijbaan. Het is daarom aan te raden om de rijbaan 

visueel of fysiek te versmallen. 
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Uitstulpende bushalte 

 

 

Aanwezigheid fietspad 

 

Als men kiest voor een uitstulpende bushalte, zal 

het in veel gevallen noodzakelijk zijn om het 

fietspad af te buigen. Dit moet altijd achter de halte 

gebeuren. 
 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Als men de rijbaan fysiek versmalt en een 

uitstulpende bushalte aanlegt, moet men er zeker 

voor zorgen dat het zwaar verkeer nog een vlotte 

doorgang heeft (cfr. minimum afmetingen). 
 

 

 

Verticale 

snelheidsremmer 

 

 

Horizontale 

snelheidsremmer 

 

Infrastructurele maatregelen van deze orde kunnen 

enkel samen worden toegepast als er voldoende 

ruimte tussen beide wordt gerespecteerd. 
 

 

 

Geen maatregelen 

mogelijk m.b.t. het zwaar 

verkeer 

 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Deze wegcategorie heeft een duidelijke 

verkeersfunctie, wat wil zeggen dat het alle 

gemotoriseerd verkeer een vlotte doorstroming 

moet hebben. Daarom is een grondige analyse van 

de rijbaan en het verkeer noodzakelijk vooraleer 

men deze maatregel toepast. 
 

 

 

Geen maatregelen 

mogelijk m.b.t. het zwaar 

verkeer 

 

 

Verticale 

snelheidsremmers 

 

Op een secundaire weg type II moet het 

gemotoriseerd verkeer (ook het zwaar verkeer) een 

vlotte doorstroming hebben. Verticale 

snelheidsremmers zijn op dergelijk type wegen 

meestal niet aan te raden. Een goede overweging is 

noodzakelijk indien men deze toch wil aanleggen. 
 

 

 

Geen maatregelen 

mogelijk m.b.t. het zwaar 

verkeer 

 

 

Horizontale 

snelheidsremmers 

 

 

Indien men horizontale snelheidsremmers wil 

aanleggen, moet er rekening gehouden worden 

met de doorstroming van het zwaar verkeer.  
 

 

4.2.3. Gegevensanalyse: prioritaire en optionele specifieke kenmerken 
 

Vooraleer er werd overgegaan tot de opmaak van de ‘duurzaam veilige’ standaardfiches, 

werden door de projectgroep per indicator enkele specifieke eigenschappen aangeduid die 

prioritair aanwezig moeten zijn op een secundaire weg type II. De overige specifieke 

eigenschappen kunnen optioneel bijkomend aanwezig zijn afhankelijk van de specifieke 

omgeving en kenmerken van de school (= maatwerk). De prioritaire en optionele specifieke 

kenmerken worden in de tabel op de volgende pagina weergegeven. 
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Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele eigenschappen 
 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Middeneiland of middenberm 

 

Geleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

Zichtbaarheid van de 

school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 

schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare verlichting 

en groenvoorziening 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 

 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

 

Openbaar vervoer 

 

 

X 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

X  

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 

 

 

Snelheid 
 

 

 

 

Rijbaan visueel versmallen 
 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Verticale snelheidsremmers 

 

Horizontale snelheidsremmers 

 

Zwaar verkeer 

 

Geen maatregelen mogelijk 

 

X 
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4.2.4. ‘Duurzaam veilige’ standaardfiches secundaire weg type II 

 

Wanneer alle gegevens van de gegevensanalyse beschikbaar zijn, kan terug worden 

overgegaan tot de opmaak van de duurzaam veilige standaardfiches. Voor de secundaire 

weg type II worden vier verschillende ‘duurzaam veilige’ standaardfiches onderscheiden. 

Deze verschillen zijn afhankelijk van welke specifieke eigenschappen wel of niet samen 

kunnen worden toegepast.56  

 

De vier ‘duurzaam veilige’ standaardfiches zijn gebaseerd op de tabel die werd 

weergegeven bij de bepaling van de prioritaire en optionele kenmerken. Bij elke 

standaardfiche worden echter enkele optionele kenmerken geschrapt omdat deze niet 

samengaan met een andere specifieke eigenschap.  

 

Wanneer er dus wordt overgegaan tot het leveren van maatwerk voor een specifieke 

schooltoegang, dan zal er steeds weloverwogen moeten worden beslist welke ‘duurzaam 

veilige’ standaardfiche het meest geschikt is (rekening houdend met de omgeving en de 

school).  

 

In de volgende punten worden de vier ‘duurzaam veilige’ standaardfiches voor de 

secundaire weg type II visueel weergegeven. Daarbij wordt steeds dezelfde tabel gebruikt 

als hiervoor, MAAR de specifieke eigenschappen die niet kunnen worden toegepast worden 

in het rood gemarkeerd en doorstreept, en de specifieke eigenschappen die hier niet mee 

matchen worden in het groen gemarkeerd. De in het groen gemarkeerde optionele 

specifieke eigenschappen kunnen dus wel worden toegepast! 

 

  

                                                                        

56 Zie ook punt 2.2.2.1. ‘Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die niet samengaan’ 
hiervoor. 
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4.2.4.1. Sec. weg type II - ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 1 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele eigenschappen 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Middeneiland of middenberm 

 

Geleidende of beschermende 
infrastructuur 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

Zichtbaarheid van 
de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 
de signalisatie 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare 
verlichting en 

groenvoorziening 

 

Groen en verlichting op elkaar 
afstemmen 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 
parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 
 

Parkeren organiseren 
 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

Openbaar vervoer 

 

X 
 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 
 

Uitstulpende bushalte 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

X  

Zebrapad doortrekken over fietspad 
indien wettelijk mogelijk 

 

Snelheid 

 

 

 

 

Rijbaan visueel versmallen 
 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

Verticale snelheidsremmers 
 

Horizontale snelheidsremmers 
 

Zwaar verkeer 

 

Geen maatregelen mogelijk 
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4.2.4.2. Sec weg type II - ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 2 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele eigenschappen 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Middeneiland of middenberm 

 

Geleidende of beschermende 
infrastructuur 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

Zichtbaarheid van 
de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 
de signalisatie 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare 
verlichting en 

groenvoorziening 

 

Groen en verlichting op elkaar 
afstemmen 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 
parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 
 

Parkeren organiseren 
 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

Openbaar vervoer 

 

X 
 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 
 

Uitstulpende bushalte 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

X  

Zebrapad doortrekken over fietspad 
indien wettelijk mogelijk 

 

Snelheid 

 

 

 

 

Rijbaan visueel versmallen 
 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

Verticale snelheidsremmers 
 

Horizontale snelheidsremmers 
 

Zwaar verkeer 

 

Geen maatregelen mogelijk 
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4.2.4.3. Sec. weg II - ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 3 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele eigenschappen 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Middeneiland of middenberm 

 

Geleidende of beschermende 
infrastructuur 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

Zichtbaarheid van 
de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 
de signalisatie 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare 
verlichting en 

groenvoorziening 

 

Groen en verlichting op elkaar 
afstemmen 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 
parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 
 

Parkeren organiseren 
 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

Openbaar vervoer 

 

X 
 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 
 

Uitstulpende bushalte 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

X  

Zebrapad doortrekken over fietspad 
indien wettelijk mogelijk 

 

Snelheid 

 

 

 

 

Rijbaan visueel versmallen 
 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

Verticale snelheidsremmers 
 

Horizontale snelheidsremmers 
 

Zwaar verkeer 

 

Geen maatregelen mogelijk 
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4.2.4.4. Sec. weg type II - ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 4 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele eigenschappen 

 

 
 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Middeneiland of middenberm 

 

Geleidende of beschermende 
infrastructuur 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

Zichtbaarheid van 
de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 
de signalisatie 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare 
verlichting en 

groenvoorziening 

 

Groen en verlichting op elkaar 
afstemmen 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 
parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 
 

Parkeren organiseren 
 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

Openbaar vervoer 

 

X 
 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 
 

Uitstulpende bushalte 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

X  

Zebrapad doortrekken over fietspad 
indien wettelijk mogelijk 

 

Snelheid 

 

 

 

 

Rijbaan visueel versmallen 
 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

Verticale snelheidsremmers 
 

Horizontale snelheidsremmers 
 

Zwaar verkeer 

 

Geen maatregelen mogelijk 
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5. Secundaire weg type III 

 

5.1. Karakteristieken van de wegcategorie 
 

Secundaire wegen type III geven de prioriteit aan de doorstroming van het openbaar 

vervoer en het fietsverkeer. Daarnaast hebben ze ook een verzamelende functie voor het 

autoverkeer. Deze wegcategorie heeft net als de secundaire weg type II een dominante 

verkeersfunctie (zelfs al zijn ze in hun doortocht gecombineerd met een verblijfsfunctie) en 

laat dus hoge verkeersintensiteiten toe. 

 

5.2. De analyse van de indicatoren 

 

5.2.1. Gegevensanalyse: niet weerhouden specifieke eigenschappen 

 

Omdat een secundaire weg type III in eerste instantie prioriteit geeft aan de doorstroming 

van het openbaar vervoer en het fietsverkeer, en in tweede instantie aan de doorstroming 

van het autoverkeer, werden reeds 7 van de 33 specifieke eigenschappen niet weerhouden 

voor de verdere gegevensanalyse, met name: 

 
 

Secundaire weg type III: 

niet weerhouden specifieke eigenschappen 
 

Gemengd verkeer 
 

Doodlopende straat 
 

Slemlaag onder het zebrapad 
 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

Verticale snelheidsremmers 
 

Tonnagebeperking 
 

Tonnageverbod 
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De niet weerhouden specifieke eigenschappen en de redenen hiervoor worden in de 

volgende punten weergegeven. 

 

5.2.1.1. Niet weerhouden op secundaire weg type III: gemengd verkeer 

 

Net als de primaire weg en de secundaire weg type II gaat ook de functie van de secundaire 

weg type III in tegen alle vier factoren die aanwezig moeten zijn voor de invoering van 

gemengd verkeer. Afgescheiden fietspaden zijn dus ook hier een absolute noodzaak.  

 

De vier factoren waarop het specifieke kenmerk ‘gemengd verkeer’ is gesteund en de 

terugkoppeling naar de secundaire weg type III wordt hier beknopt weergegeven: 

 

 Omgeving:  

De secundaire wegen hebben een duidelijke verkeersfunctie waarbij een hoge 

verkeersintensiteit wordt toegelaten.  

(<-> verblijfsfunctie) 

 

 Snelheidsregime:  

In veel gevallen geldt er een hogere snelheidsbeperking dan 30 km/u en worden er 

variabele borden ‘zone 30’ gebruikt die gelden tijdens de schoolspitsuren.  

(<-> maximale snelheid van 30 km/u). 

 

 Verkeersintensiteiten:  

Op deze wegcategorie is er doorgaand verkeer en worden hoge 

verkeersintensiteiten toegelaten.  

(<-> lage verkeersintensiteiten). 

 

 Verkeerssamenstelling:  

De primaire functie van de secundaire weg type III is het garanderen van een vlotte 

doorstroming van het openbaar vervoer (en het fietsverkeer).   

(<-> weinig tot geen vracht- en busverkeer aanwezig). 
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5.2.1.2. Niet weerhouden op secundaire weg type III: doodlopende straat 
 

De specifieke eigenschap ‘doodlopende straat’ wordt nooit weerhouden op (primaire, 

secundaire en lokale) verbindings- of ontsluitingswegen en wordt dus enkel meegenomen 

bij de gegevensanalyse van de lokale weg type III. 

 

5.2.1.3. Niet weerhouden op secundaire weg type III: slemlaag onder het 

zebrapad 

 

Omdat het aanbrengen van een slemlaag de veiligheid van de motorrijders aantast, wordt 

sterk aanbevolen om op verbindingswegen, ontsluitingswegen en/of toegangswegen 

andere (infrastructurele) maatregelen te ondernemen om de zichtbaarheid en 

herkenbaarheid van de oversteekplaats op een veilige manier aan te duiden voor alle 

weggebruikers. Door de hoge verkeersintensiteiten wordt daarenboven ook (1) de 

zichtbaarheid van zo’n slemlaag in de verte verminderd en (2) zal er snel slijtage optreden 

waardoor deze slemlaag veelvuldig opnieuw zou moeten aangebracht worden. 

 

Zoals voorheen reeds omschreven, wordt door de projectgroep altijd aanbevolen om op 

verbindings-, ontsluitings- of toegangswegen andere maatregelen te nemen om de 

zichtbaarheid en herkenbaarheid van de oversteekplaats op een veilige manier aan te 

duiden. 

 

5.2.1.4. Niet weerhouden op secundaire weg type III: rijbaan fysiek 

versmallen 

 

Een fysieke versmalling van de rijbaan betekent een harde herinrichting door het 

verplaatsen van de greppel of boordsteen. Omdat dit een zeer ingrijpende maatregel is en 

er (zeker) bij de secundaire weg type III rekening moet gehouden worden met de breedte 

van de rijbaan zodat er een goede doorstroming van het openbaar vervoer wordt 

gegarandeerd, wordt deze specifieke eigenschap hier niet weerhouden. 

 

Om de snelheid toch (op een minder ingrijpende manier) te verlagen op een secundaire 

weg type III, strekken horizontale snelheidsremmers en/of visuele versmallingen van de 

rijbaan dan ook tot de aanbeveling. 
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5.2.1.5. Niet weerhouden op secundaire weg type III: verticale 

snelheidsremmers 

 

Met een verticale snelheidsremmer wordt een verhoogd plateau of een verkeersdrempel 

bedoeld. Deze worden aangelegd met de bedoeling het gemotoriseerd verkeer te 

verplichten hun snelheid te matigen. 

 

Een verhoogd plateau mag slechts aangelegd worden op wegen die voldoen aan ALLE 

onderstaande voorwaarden samen, met name:57 

 

 Op plaatsen waar veel fietsers of voetgangers komen; 

 

 Op plaatsen waar de vermindering van de snelheid de veiligheid van de 

voetgangers en fietsers zal verhogen; 

 

 Op plaatsen waar woningen of publiek bezochte gebouwen staan; 

 

 Op plaatsen die niet gebruikt worden door het openbaar vervoer en niet frequent 

gebruikt worden door hulpdiensten58 

 

Het is deze laatste voorwaarde die er voor zorgt dat een verticale snelheidsremmer niet 

kan worden toegepast op een secundaire weg type III omdat deze wegcategorie net de 

doorstroming van het openbaar vervoer garandeert. Bovendien kunnen verticale 

snelheidsremmers ook voor fietsers een moeilijke hindernis zijn, wat ook de doorstroming 

van het fietsverkeer niet ten goede komt.  

 

De bovenstaande alinea’s indachtig - en de kennis dat de doorstroming van het openbaar 

vervoer en het fietsverkeer net een hoofddoel is van deze wegcategorie - kan er duidelijk 

gesteld worden dat deze specifieke eigenschap niet kan worden weerhouden voor de 

secundaire weg type III. 

 

                                                                        

57  AWV., Vademecum voetgangersvoorzieningen: hoofdstuk 5, ontwerprichtlijnen voor 
voetgangersvoorzieningen. 

58 Behalve wanneer er voorafgaand aan de maatregel een overleg was met de betrokken diensten. 



 

 

 

  

 

93 

5.2.1.6. Niet weerhouden op secundaire weg type III: tonnagebeperking 
 

Net zoals bij de secundaire weg type II kunnen geen maatregelen genomen worden om het 

zwaar verkeer te weren omdat de wegcategorie een belangrijke verkeersfunctie vervult. 

Het doorgaand lokaal zwaar verkeer zou een alternatieve route moeten nemen die leidt 

door de woonwijken. Bovendien verleent de secundaire weg type III prioriteit aan de 

doorstroming van het openbaar vervoer, wat het invoeren van een tonnagebeperking – in 

vergelijking met de secundaire weg type II - nog méér tegengaat. 

 

5.2.1.7. Niet weerhouden op secundaire weg type III: tonnageverbod 
 

Een tonnageverbod is – zoals voorheen reeds gesteld – een nog meer ingrijpende en 

striktere maatregel dan een tonnagebeperking. Net zoals bij de bovenstaande 

wegcategorieën wordt een tonnageverbod ook hier niet weerhouden. 

 

5.2.2. Gegevensanalyse: matching van de specifieke eigenschappen 
 

Nadat de niet weerhouden specifieke eigenschappen werden bepaald, kon terug worden 

overgegaan tot de volgende stap van de gegevensanalyse: de matching van de overige 

specifieke eigenschappen. Op die manier kon door de projectgroep worden bepaald welke 

specifieke eigenschappen (1) samen kunnen worden ingezet, (2) samen kunnen worden 

ingezet maar rekening houdend met een bepaalde opmerking, (3) niet samengaan, of (4) 

wel samen kunnen worden ingezet maar geen invloed uitoefenen op elkaar.  

 

In de onderstaande figuur wordt de legende weergegeven van de uitgevoerde matching.  

 
 

Legende 

 
 

De twee specifieke eigenschappen kunnen samen worden ingezet. 

 
 

De twee specifieke eigenschappen gaan wel samen, maar men moet rekening houden met 

een bepaalde opmerking. 

 
 

De twee specifieke indicatoren gaan niet samengaan (1) omdat het juridisch niet mogelijk 

is, of (2) omdat er chaos of een kakafonie aan maatregelen zou ontstaan. 

 

NVT 

 

Niet van toepassing betekent dat de twee specifieke indicatoren wel samen kunnen 

worden toegepast, maar dat ze geen invloed op elkaar uitoefenen. 
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De tweede en derde groep wordt hierna schematisch weergegeven in de volgende twee 

punten. 

 

5.2.2.1. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die 

niet samengaan 

 
 

Specifieke eigenschap 1 

 

Specifieke eigenschap 2 

 

Reden niet samengaan 
 

 

Verkeerslicht 

 

 

Verkeersbord F49 

 

 

Juridisch niet mogelijk. 

 

 
 

Verkeerslicht 

 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Bij een lichtengeregelde oversteekplaats is een 

gedeconcentreerde verlichting aangeraden en 

moet deze dus opgenomen worden in het 

algemeen lichtplan van de ruimere omgeving. 

 

 

Verkeerslicht 

 

 

Accentverlichting bij de 

schooltoegang  

 

 

Bij een lichtengeregelde oversteekplaats zou 

men de school eerder op een andere manier 

zichtbaar en herkenbaar moeten maken in het 

straatbeeld. 

 

 

 

Aandachtstrekkers 

schooltoegang 

 

 

 

Accentverlichting 

schooltoegang 

 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben, moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 
 

 
 

Aandachtstrekkers 

schooltoegang 

 

 
 

Ander materiaal/ kleuren bij 

de schooltoegang 

 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 
 

 

Accentverlichting bij de 

schooltoegang 

 

 

Ander materiaal/ kleuren bij 

de schooltoegang 

 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben, moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 
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5.2.2.2. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die wel 

samengaan rekening houdend met (een) bepaalde 

opmerking(en) 

 
 

Specifieke eigenschap 1 

 

Specifieke eigenschap 2 

 

Opmerking 
 

 
Aanwezigheid zebrapad 

 

 
Uitstulpende bushalte 

 

Bij de aanwezigheid van een uitstulpende 

bushalte moet het zebrapad er net na worden 

aangelegd zodat de bus voor het zebrapad kan 

halteren (dit ifv de zichtbaarheid van 

overstekende voetgangers voor voertuigen 

komende uit de andere rijrichting). 
 

 

 

Verkeersbord F49 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

Het verkeersbord F49 mag niet in de kijkhoek 

van de zachte weggebruikers worden 

geplaatst en mag geen obstakel op de 

openbare weg vormen. 
 

 

 

 

Verkeerslicht 

 

 

 

Horizontale 

snelheidsremmer 

 

Een horizontale snelheidsremmer in 

combinatie met een lichtengeregelde 

oversteekplaats kan niet  in twee gevallen: 

(1) indien er een lokale middenberm aanwezig 

is, en (2) wanneer er gekozen zou worden voor 

een galgpaal als aandachtsportiek  

verkeerslichten en verlichting boven het 

zebrapad gaan namelijk niet samen. 
 

 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

Middeneiland of 

middenberm 

 

Bij deze combinatie moet er altijd voor 

gezorgd worden dat de rijbaan breed genoeg 

blijft zodat het zwaar verkeer nog een vlotte 

doorgang heeft (zeker op deze wegcategorie 

waar de doorstroming van het openbaar 

vervoer een prioriteit is). 
 

 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

Zebrapad doortrekken over 

fietspad 

 

Als het fietspad werd aangelegd tussen het 

voetpad en de voetpaduitstulping, dan moet 

er steeds worden nagaan of de 

voetpaduitstulping de wettelijke afmeting 

van 2 meter niet overschrijdt. Bij een 

‘rusteiland van min. 2 meter heeft de 

voetganger namelijk een veilige ‘rustplaats’ en 

mag het zebrapad (wettelijk gezien) niet 

worden doorgetrokken. 
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Voetpaduitstulping  

 

 
Parkeerplaatsen verwijderen  

 

Als men de voetpaduitstulping aanlegt op de 

plaats van de verwijderde parkeerplaatsen, is 

het belangrijk dat men deze zeker tot aan de 

rand van de ‘parkeerlijn’ doortrekt. Op die 

manier creëert men een optimale kijkhoek 

voor de  voetgangers. (zien en gezien 

worden). 

 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

Geen maatregelen mogelijk 

m.b.t. het zwaar verkeer 

 

Algemene opmerking dat een 

voetpaduitstulping de rijbaan zo min mogelijk 

fysiek mag versmallen. Deze dient – indien 

mogelijk – te worden aangelegd binnen de 

lijnen van de parkeerstrook omdat het zwaar 

verkeer namelijk nog een vlotte doorgang 

moet hebben. De doorstroming van het 

openbaar vervoer wordt bij de secundaire weg 

type III als prioriteit omschreven. 
 

 

 

Middeneiland/ 

Middengeleider 

 

 

Geen maatregelen mogelijk 

m.b.t. het zwaar verkeer 

 

De aanleg van een middeneiland of 

middenberm kan zorgen voor een fysieke 

versmalling van de rijbaan of voor een 

asverschuiving. Ook hier is het cruciaal dat er 

rekening wordt gehouden met de doorgang 

van het zwaar verkeer in het algemeen en met 

het openbaar vervoer in het bijzonder.  
 

 

 

Octopuspaal 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

De octopuspaal mag geen obstakel op de 

openbare weg vormen en mag het zicht van 

de voetgangers niet belemmeren. Er dient dus 

bij de plaatsing van de octopuspaal rekening 

gehouden te worden met de kijkhoeken voor 

zachte weggebruikers.  
 

 

 

 

Kijkhoeken voor voetgangers 

verhogen 

 

 

Inventariseren en 

optimaliseren van de 

signalisatie in de 

schoolomgeving 

 

Ook bij de inventarisering en optimalisatie 

van de signalisatie in de schoolomgeving is 

het belangrijk om ook na te gaan of de 

signalisatie niet in de kijkhoeken van de 

zachte weggebruikers werd geplaatst en ook 

niet hinderlijk werd opgesteld (geen obstakel). 
 

 

 
Parkeerplaatsen verwijderen 

 

 

Foutief, gevaarlijk of 

hinderlijk parkeren en 

stilstaan tegengaan 

 

 

Indien men parkeerplaatsen verwijdert en 

men het stilstaan en parkeren daarop wil 

verbieden, zal het veelal nodig zijn om daar 

bijkomende  maatregelen te treffen die het 

fysiek onmogelijk maken om daar nog te 

parkeren of stil te staan. 
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Parkeerplaatsen verwijderen 

 

 

 

 

Parkeren organiseren 

 

Parkeerplaatsen verwijderen op zich zonder 

een goed alternatief, is geen goede zaak als er 

reeds een hoge parkeerdruk heerst. Het is 

daarom altijd belangrijk om het parkeren te 

organiseren in de schoolomgeving (liefst in 

combinatie met een voetpool). Daarnaast is 

het echter ook van belang om een meer 

duurzame manier voor het brengen en 

afhalen van de kinderen aan te moedigen en 

te stimuleren (STOP-principe). 
 

 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Als men parkeerplaatsen verwijdert, zorgt dit 

in eerste instantie voor een visuele verbreding 

van de rijbaan. Het is daarom aan te raden om 

de rijbaan visueel te versmallen. 
 

 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Aanwezigheid fietspad 

 

Als men kiest voor een uitstulpende bushalte, 

zal het in veel gevallen noodzakelijk zijn om 

het fietspad af te buigen. Dit moet altijd 

achter de halteplaats gebeuren. 
 

 

 

 

Zwaar verkeer toelaten 

 

 

 

Horizontale 

snelheidsremmers 

 

Indien men horizontale snelheidsremmers wil 

aanleggen, moet er rekening gehouden 

worden met de doorstroming van het zwaar 

verkeer en zeker met de doorstroming van het 

busverkeer. 
 

 
5.2.3. Gegevensanalyse: prioritaire en optionele eigenschappen 

 

Vooraleer er wordt overgegaan tot de opmaak van de uniforme standaardfiches, werden 

door de projectgroep per indicator enkele prioritaire eigenschappen aangeduid die 

aanwezig moeten zijn op een secundaire weg type III. Daarnaast werden ook de optionele 

eigenschappen bepaald die ervoor zullen zorgen dat er maatwerk kan worden geleverd.  

 

De prioritaire en optionele specifieke kenmerken opgesplitst per indicator worden in de 

tabel op de volgende pagina op een overzichtelijke manier weergegeven. 
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Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 
 

Kijkhoeken verhogen 

 

Middeneiland of middenberm 
 

 

Geleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

Verkeerslicht 
 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

Octopuspaal 

 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 

schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 
 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare verlichting 

en groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 
 

 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 
 

Parkeren organiseren 
 

Anti-parkeerpaaltjes 
 

 

Openbaar vervoer 

 

X 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 
 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

X  

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 
 

Snelheid 

 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Horizontale snelheidsremmers 

 

Zwaar verkeer 

 

Geen maatregelen mogelijk 

 

X 
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5.2.4. ‘Duurzaam veilige’ standaardfiches secundaire weg type III 
 

5.2.4.1. Sec. weg type III - ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 1 

 

 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele eigenschappen 

 

 
 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Middeneiland of middenberm 

 

Geleidende of beschermende 
infrastructuur 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

Zichtbaarheid van 
de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 
de signalisatie 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare 
verlichting en 

groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 
afstemmen 

 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 
parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 
 

Parkeren organiseren 
 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

Openbaar vervoer 

 

X 
 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 
 

Uitstulpende bushalte 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

X  

Zebrapad doortrekken over fietspad 
indien wettelijk mogelijk 

 

Snelheid 

 

 

 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Horizontale snelheidsremmers 
 

Zwaar verkeer 

 

Geen maatregelen mogelijk 
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5.2.4.2. Sec. weg type III - ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 2 

 
 

 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele eigenschappen 

 

 
 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Middeneiland of middenberm 

 

Geleidende of beschermende 
infrastructuur 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

Zichtbaarheid van 
de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 
de signalisatie 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare 
verlichting en 

groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 
afstemmen 

 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 
parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 
 

Parkeren organiseren 
 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

Openbaar vervoer 

 

X 
 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 
 

Uitstulpende bushalte 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

X  

Zebrapad doortrekken over fietspad 
indien wettelijk mogelijk 

 

Snelheid 
 

 

 

Rijbaan visueel versmallen 

 

 

Horizontale snelheidsremmers 

 

 

Zwaar verkeer 

 

 

Geen maatregelen mogelijk 
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6. Lokale weg type I 

 

6.1. Karakteristieken van de wegcategorie 
 

Lokale wegen type I hebben als hoofdfunctie het verbinden op lokaal niveau: ze verbinden 

de kernen (1) onderling, (2) met een stedelijk gebied, (3) met een centrum, of (4) met het 

hogere wegennet. Ontsluiten en toegang geven zijn aanvullende functies van deze 

wegcategorie. 

 

Een verbindingsfunctie vraagt normaal gezien een hoge kwaliteit van verkeersafwikkeling. 

Toch mag de verkeersafwikkeling op een lokale verbindingsweg niet te aantrekkelijk zijn 

aangezien het gewenst gebruik van de weg beperkt blijft tot het lokaal verkeer en dit 

slechts over een korte afstand. Er moet dus steeds een goed onderscheid bestaan tussen 

de lokale verbindingswegen en de secundaire verbindingswegen zodat het bovenlokaal 

verkeer zich niet via de lokale verbindingswegen afwikkelt. Er mag dan ook geen parallelle 

verbindingsweg van een hogere categorie aanwezig zijn. 

 

Ten slotte is het belangrijk om te vermelden dat een lokale verbindingsweg een 

verkeersfunctie en een verblijfsfunctie combineert. Verkeersveiligheid en 

verkeersleefbaarheid gaan op deze wegen voor op de afwikkelingssnelheid. In kernen of 

aan een schoolomgeving kan een lokale weg type I dan ook deel uitmaken van een zone 

30.59 

 

6.2. De analyse van de indicatoren 

 

6.2.1. Gegevensanalyse: niet weerhouden specifieke eigenschappen 

 

De karakteristieken van deze wegcategorie zorgen er voor dat 4 van de 33 specifieke 

eigenschappen niet werden weerhouden voor de uitvoering van de risicoanalyse. Deze 

worden in de tabel hierna weergegeven en de redenen voor de niet weerhouding worden 

vervolgens in afzonderlijke punten uiteengezet. 
 

 

 

 

                                                                        

59 Zie: AWV, Categorisering van lokale wegen – richtlijnen, toelichtingen en aanbevelingen,  mei 2004. 
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Lokale weg type I: 

niet weerhouden specifieke eigenschappen 
 

Gemengd verkeer 
 

Doodlopende straat 
 

Tonnageverbod 
 

Geen maatregelen mogelijk met betrekking tot het zwaar verkeer 

 

6.2.1.1. Gemengd verkeer 

 

Zoals voorheen reeds gesteld moet er rekening gehouden worden met vier factoren om 

gemengd verkeer te kunnen invoeren. De functie van de lokale weg type I druist echter in 

tegen enkele van deze factoren waardoor gemengd verkeer op dergelijke wegcategorie 

niet wordt weerhouden. 

 

De vier factoren waarop het specifieke kenmerk ‘gemengd verkeer’ is gesteund en de 

terugkoppeling naar de lokale weg type I wordt hier beknopt weergegeven: 

 

 Omgeving: 

De lokale weg type I heeft vaak zowel een verkeers- als verblijfsfunctie. Door deze 

gemengde functie is het raadzaam om fietsers te scheiden van het gemotoriseerd 

verkeer via aanliggende fietspaden. 

 

 Snelheidsregime: 

Op een lokale weg type I kan een schoolomgeving deel uitmaken van een zone 30. 

Het snelheidsregime vormt dan ook geen probleem tot invoering van gemengd 

verkeer. 

 

 Verkeersintensiteiten: 

Omdat deze wegcategorie de kernen verbindt, kunnen er toch hoge 

verkeersintensiteiten bestaan. Gemengd verkeer zou hier de verkeersveiligheid en 

verkeersleefbaarheid dan ook kunnen aantasten. 
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 Verkeerssamenstelling: 

Op lokale wegen type I wordt altijd een tonnagebeperking aangeraden. Echter, 

omdat het een lokale verbindingsweg is, kan men niet verwachten dat er geen 

zwaar verkeer meer zal zijn in deze straten. Toch zullen de intensiteiten hiervan 

zeker lager liggen dan bij een primaire of secundaire weg. 

 

6.2.1.2. Doodlopende straat 

 

Zoals voorheen vermeld kan er geen doodlopende straat (uitgezonderd voor voetgangers 

en fietsers) ingevoerd worden op een verbindings-, ontsluitingswegen. Dit geldt voor zowel 

de primaire, secundaire als lokale wegen met een verbindende of ontsluitende functie. 

 

6.2.1.3. Tonnageverbod 

 

Deze specifieke eigenschap zal door de projectgroep nooit worden aanbevolen omdat het 

een zeer strikte en ingrijpende maatregel is die in de praktijk moeilijk te handhaven zal zijn 

omdat er altijd (geregelde) uitzonderingen zullen bestaan. Daarenboven kan er op een 

lokale verbindingsweg geen algemeen verbod voor zwaar verkeer worden ingesteld omdat 

ze toch de kernen met elkaar verbindt.  

 

Om het zwaar verkeer op deze wegcategorie toch te matigen, zal wel steeds de 

mogelijkheid tot invoering van een tonnagebeperking worden onderzocht. 

   

6.2.1.4. Geen maatregelen mogelijk met betrekking tot het zwaar 
verkeer 

 

Omdat de verkeersafwikkeling van een lokale verbindingsweg niet te aantrekkelijk mag 

zijn, moet er toch nog een duidelijk onderscheid bestaan tussen de lokale en secundaire 

verbindingswegen. De Mobiliteitsdienst van stad Brugge zal dus altijd moeten 

onderzoeken of er een tonnagebeperking kan worden ingevoerd en via welke route(s) het  

(doorgaand) zwaar verkeer zich dan kan afwikkelen om op de meest verkeersveilige en 

verkeersleefbare manier hun bestemming te bereiken. 
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6.2.2. Gegevensanalyse: matching van de specifieke eigenschappen 

 

Nadat de niet weerhouden specifieke eigenschappen werden bepaald, kon terug worden 

overgegaan tot de volgende stap van de gegevensanalyse: de matching van de overige 

specifieke eigenschappen. Zo kon door de projectgroep wederom worden bepaald welke 

specifieke eigenschappen (1) samen kunnen worden ingezet, (2) samen kunnen worden 

ingezet maar rekening houdend met een bepaalde opmerking, (3) niet samengaan, of (4) 

wel samen kunnen worden ingezet maar geen invloed uitoefenen op elkaar.  

 

In de onderstaande figuur wordt de legende weergegeven van de uitgevoerde matching.  

 
 

 

Legende 

  

De twee specifieke eigenschappen kunnen samen worden ingezet. 

  

De twee specifieke eigenschappen gaan wel samen, maar men moet rekening 

houden met een bepaalde opmerking. 

  

De twee specifieke indicatoren gaan niet samengaan (1) omdat het juridisch niet 

mogelijk is, of (2) omdat er chaos of een kakafonie aan maatregelen zou ontstaan. 

 

 

NVT 

 

Niet van toepassing betekent dat de twee specifieke indicatoren wel samen 

kunnen worden toegepast, maar dat ze geen invloed op elkaar uitoefenen. 

 

De tweede en derde groep worden hierna schematisch weergegeven in de volgende twee 

punten. 
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6.2.2.1. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die 

niet samengaan 

 

 

Specifieke eigenschap 1 

 

Specifieke eigenschap 2 

 

Reden niet samengaan 
 

Verkeerslicht 

 

Verkeersbord F49 

 

Juridisch niet mogelijk. 

 

 

Verkeerslicht 

 

 

Slemlaag onder het 

zebrapad 

 

Bij een lichtengeregelde oversteekplaats is een 

slemlaag niet wenselijk om twee redenen: (1) 

Het zebrapad of de voetgangersoversteek is op 

zich al herkenbaar genoeg door de 

aanwezigheid van de verkeerslichten, en (2) Een 

slemlaag kan gevaarlijk zijn voor motorrijders: 

als het niet noodzakelijk is, moet het dan ook 

zoveel als mogelijk worden vermeden. 
 

 
 

Verkeerslicht 

 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

Bij een lichtengeregelde oversteekplaats is een 

gedeconcentreerde verlichting aangeraden. De 

openbare verlichting moet dus opgenomen 

worden in het lichtplan van de ruimere 

omgeving. 
 

 

Verkeerslicht 

 

 

Accentverlichting bij de 

schooltoegang  

 

Zou teveel indrukken kunnen opwekken. Bij een 

lichtengeregelde oversteekplaats zou men de 

school eerder op een andere manier zichtbaar 

en herkenbaar moeten maken in het 

straatbeeld. 

 

 

Verkeerslicht 

 

 

Verticale snelheidsremmer 

 

Indien de oversteekplaats lichtengeregeld is, 

dan is er geen dringende nood aan een 

bijkomende verticale snelheidsremmer (zoals 

een verhoogd plateau) om de verkeersveiligheid 

te verhogen. De verkeerslichten op zich zorgen 

al voor een verkeersveilige oversteekplaats. 
 

 

 

Slemlaag onder het 

zebrapad 

 

 

 

Verticale snelheidsremmer 

 

Een verticale snelheidsremmer zorgt er sowieso 

al voor dat het verkeer moet afremmen. Een 

slemlaag onder het zebrapad aanleggen op 

dergelijke verticale snelheidsremmer zou – bij 

nat weer – gevaarlijk kunnen zijn voor 

motorrijders. Een slemlaag wordt enkel 

aangelegd indien dit noodzakelijk blijkt voor de 

herkenbaarheid en zichtbaarheid van de 

oversteekplaats in de omgeving. 
 

 

Verticale snelheidsremmer 

 

Middeneiland/ 

Middengeleider 

 

Er wordt logischerwijs geen middeneiland/ 

middengeleider aangelegd op een verticale 

snelheidsremmer. 
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Aandachtstrekkers 

schooltoegang 

 

 

 

Accentverlichting 

schooltoegang 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben, moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 
 

 
 

Aandachtstrekkers 

schooltoegang 

 

 
 

Ander materiaal/ kleuren bij 

de schooltoegang 

 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 
 

 

Accentverlichting bij de 

schooltoegang 

 

 

Ander materiaal/ kleuren bij 

de schooltoegang 

 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben, moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 

 

6.2.2.2. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die wel 

samengaan rekening houdend met (een) bepaalde 

opmerking(en) 

 
 

Specifieke eigenschap 1 

 

Specifieke eigenschap 2 

 

Opmerking 
 

 

Aanwezigheid zebrapad 

 

 

Verkeerslicht 

 

Algemene opmerking dat een lichtengeregelde 

oversteekplaats op deze wegcategorie enkel wordt 

toegepast in twee gevallen: (1) aan een kruispunt 

met een andere verbindings- of ontsluitingsweg en  

(2) als er geen middengeleider of middeneiland is 

voorzien op een (minimaal) 2x1 rijweg. 
 

 
Aanwezigheid zebrapad 

 

 
Uitstulpende bushalte 

 

Bij de aanwezigheid van een uitstulpende bushalte 

moet het zebrapad er net na worden aangelegd 

zodat de bus voor het zebrapad kan halteren (dit ifv 

de zichtbaarheid van overstekende voetgangers 

voor voertuigen komende uit de andere rijrichting). 
 

 

Verkeersbord F49 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

Het verkeersbord F49 mag niet in de kijkhoek van 

de zachte weggebruiker worden geplaatst en mag 

geen obstakel vormen op de openbare weg. 
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Voetpaduitstulping 

 

 

Middeneiland of 

middenberm 

 

Bij deze combinatie moet er voor gezorgd worden 

dat de rijbaan breed genoeg blijft zodat het zwaar 

verkeer nog een (beperkte) doorgang heeft. Op die 

manier blijft een lokale doorstroming voor het 

bestemmingsverkeer mogelijk. 
 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

Als men de voetpaduitstulping aanlegt op de plaats 

van de verwijderde parkeerplaatsen, is het 

belangrijk dat men deze zeker tot aan de 

‘parkeerlijn’ doortrekt. Op die manier creëert men 

een optimale kijkhoek voor de overstekende 

voetgangers en zijn ze ook zichtbaar voor de 

aankomende voertuigen (zien en gezien worden). 
 

 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

 

Zebrapad doortrekken over 

fietspad 

 

Als het fietspad werd aangelegd (of afgebogen) 

tussen het voetpad en de voetpaduitstulping, dan 

dient men steeds na te gaan of de 

voetpaduitstulping de wettelijke afmeting van 2 

meter niet overschrijdt. Indien dit wel het geval is, 

dan kan men het zebrapad juridisch gezien niet 

verder doortrekken over het fietspad. Dit is omdat 

de voetganger dan een veilig ‘rusteiland’ heeft tot 

men het voetpad zelf kan bereiken. 
 

 
 

 

Voetpaduitstulping 

 

 
 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Indien men een voetpaduitstulping aanlegt die er 

voor zorgt dat de rijbaan fysiek wordt versmald, 

moet er gezorgd worden dat er nog een beperkte 

doorgang voor het zwaar verkeer mogelijk blijft. Op 

die manier blijft een lokale doorstroming mogelijk 

voor het bestemmingsverkeer. 
 

 

Octopuspaal 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

De octopuspaal mag geen obstakel zijn en mag het 

zicht van de voetgangers niet belemmeren. Er dient 

dus bij de plaatsing rekening gehouden te worden 

met de kijkhoeken voor de zachte weggebruikers. 
 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

 

Inventariseren en 

optimaliseren van de 

signalisatie in de 

schoolomgeving 

 

Ook bij de inventarisering en optimalisering van de 

signalisatie is het belangrijk om na te gaan of de 

deze niet werd geplaatst in de kijkhoeken voor de 

voetgangers en of ze niet hinderlijk werd opgesteld. 

 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

Foutief, gevaarlijk of 

hinderlijk parkeren en 

stilstaan tegengaan 

 

Indien men parkeerplaatsen verwijdert en men het 

stilstaan en parkeren daarop wil verbieden, zal het 

noodzakelijk zijn om daar bijkomende  

maatregelen te treffen die het fysiek onmogelijk 

maken om daar nog te parkeren of stil te staan. Dit 

kan via anti-parkeerpaaltjes, maar kan ook op meer 

functionele wijzen (zoals ‘nietjes’, ‘zitbank voor 

wachtende ouders’, etc.) 
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Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

 

Parkeren organiseren 

 

Parkeerplaatsen verwijderen op zich zonder een 

goed alternatief, is geen goede zaak als er reeds een 

hoge parkeerdruk heerst. Het is daarom altijd 

belangrijk om het parkeren te organiseren in de 

schoolomgeving (liefst in combinatie met een 

voetpool). Daarnaast is het ook van belang om een 

meer duurzame manier voor het brengen en 

afhalen van de kinderen aan te moedigen en te 

stimuleren/ faciliteren (STOP-principe). 
 

 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

Rijbaan fysiek of visueel 

versmallen 

 

Als men parkeerplaatsen verwijdert zorgt dit in 

eerste instantie voor een visuele verbreding van de 

rijbaan. Het is daarom aan te raden om de rijbaan 

visueel of fysiek te versmallen. 
 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Aanwezigheid fietspad 

 

Als men kiest voor een uitstulpende bushalte, zal 

het fietspad moeten afgebogen worden achter de 

bushalte. 
 

 

Geen maatregelen 

mogelijk m.b.t. het zwaar 

verkeer 

 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Naast een verblijfsfunctie heeft deze wegcategorie 

ook een verkeersfunctie. Dit betekent dat er toch 

rekening moet gehouden worden met een 

(beperkte) doorgang voor het zwaar verkeer i.f.v. de 

lokale doorstroming van het bestemmingsverkeer. 
 

 

Geen maatregelen 

mogelijk m.b.t. het zwaar 

verkeer 

 

 

Verticale 

snelheidsremmers 

 

Ok bij de aanleg van een verticale snelheidsremmer 

moet er rekening gehouden worden met een 

(beperkte) doorgang voor het zwaar verkeer i.f.v. de 

lokale doorstroming van het bestemmingsverkeer. 

Er moet zeker voor gezorgd worden dat het lokaal 

zwaar verkeer deze weg niet mijdt en een 

sluiproute neemt door de woonkernen  

 

 

Horizontale 

snelheidsremmer 

 

 

Verticale snelheidsremmer 

 

Deze maatregelen kunnen enkel samen worden 

toegepast wanneer er voldoende ruimte tussen 

beide wordt gerespecteerd.  
 

 

Tonnagebeperking 

 

 

Geen maatregelen 

mogelijk m.b.t. het zwaar 

verkeer 

 

De verkeersafwikkeling op een lokale verbindings- 

of ontsluitingsweg mag niet te aantrekkelijk zijn 

(onderscheid met secundaire wegen). Een 

tonnagebeperking geniet op deze wegcategorie 

altijd de voorkeur en moet dus altijd worden 

onderzocht door de Mobiliteitsdienst. 
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6.2.3. Gegevensanalyse: prioritaire en optionele eigenschappen 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire kenmerken 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Slemlaag onder het zebrapad 

 

 

 

Geleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

Middengeleider/ middeneiland 

 

 

 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 

schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

Openbare verlichting 

en groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

 

Parkeren 

 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

 

Parkeren organiseren 

 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

 

Openbaar vervoer 

 

 

X 
 

 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

 

Uitstulpende bushalte 
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Fietspaden 

 

 

Fietspad aanwezig 

 

 

X 
 

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 

 

 

 

Snelheid 
 

 

 

 

 

X 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Verticale snelheidsremmers 

 

Horizontale snelheidsremmers 

 

 

Zwaar verkeer 

 

 

X 

 

Tonnagebeperking 

 

Geen maatregelen mogelijk 

 
 

6.2.4. ‘Duurzaam veilige’ standaardfiches lokale weg type I 
 

Na het bepalen van de prioritaire en optionele eigenschappen kon overgegaan worden tot 

het opmaken van de verschillende standaardfiches.  

 

Wanneer de specifieke eigenschappen die niet samengaan uit elkaar werden gehaald, 

bleven er 3 mogelijke combinaties of 3 standaardfiches over. Deze worden hierna visueel 

weergegeven. Daarbij betekent de rode doorstreepte specifieke eigenschap dat deze niet 

kan worden gebruikt in deze standaardfiche. De groene specifieke eigenschappen zijn dan 

weer die eigenschappen die niet samengaan met de specifieke eigenschap die niet werd 

meegenomen.  
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6.2.4.1. Lokale weg type I - ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 1 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire kenmerken 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Middengeleider/ middeneiland 

 

 

Geleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 
 

Slemlaag 

 

 

 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

Octopuspaal 
 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 

schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare verlichting 

en groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

 

Geconcentreerde verlichting boven 

zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 
 

Parkeren organiseren 

 
 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

 

Openbaar vervoer 

 

X 
 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

 

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 
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Snelheid 
 

 

 

 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Verticale snelheidsremmers 
 

Horizontale snelheidsremmers 
 

Zwaar verkeer 

 

X 

 

Tonnagebeperking OF Geen maatregelen 

 
6.2.4.2. Lokale weg type I - ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 2 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Middengeleider/ middeneiland 

 

 

Geleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

Verkeerslicht 
 

Voetpaduitstulping 
 

Slemlaag 

 

 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

 

Octopuspaal 

 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare verlichting 

en groenvoorziening 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

Geconcentreerde verlichting boven 

zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 

 

Anti-parkeerpaaltjes 
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Openbaar vervoer 

 

 

X 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 
 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

 

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 
 

 

 

Snelheid 
 

 

 

 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Verticale snelheidsremmers 
 

Horizontale snelheidsremmers 
 

Zwaar verkeer 

 

X 

 

Tonnagebeperking OF Geen maatregelen 

 

 

6.2.4.3. Lokale weg type I - ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 3 
 

 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 
 

Kijkhoeken verhogen 

 

Middengeleider/ middeneiland 

 

 
 

Geleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

Verkeerslicht 
 

Voetpaduitstulping 
 

Slemlaag 

 

 

 

 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

 

Octopuspaal 

 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 
 

 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 
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Openbare 

verlichting en 

groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

 

Geconcentreerde verlichting boven 

zebrapad 

 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 

 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

 

Openbaar vervoer 

 

 

X 
 

 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 
 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

 

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 
 

 

 

Snelheid 
 

 

 

 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Verticale snelheidsremmers 

 

Horizontale snelheidsremmers 
 

Zwaar verkeer 

 

X 

 

Tonnagebeperking OF geen maatregelen 
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7. Lokale weg type IIa 
 

7.1. Karakteristieken van de wegcategorie 
 

De hoofdfuncties van de lokale weg type IIa zijn de lokale gebiedsontsluiting (stad, wijk of 

dorpskern) en het toegang geven. De ontsluitingsfunctie omvat enerzijds het verzamelen 

van het uitgaand verkeer naar een weg met een hogere categorisering, en anderzijds de 

verdeling van het inkomend verkeer in het gebied. Deze ontsluitingsfunctie zorgt er 

vervolgens voor dat de weg toegang moet verlenen aan het verkeer. Slechts in tweede 

instantie heeft deze wegcategorie ook een verbindende functie.  

 

Verder heeft de lokale weg type II(a) een belangrijke functie voor het bovenlokaal, stedelijk 

en lokaal ontsluitend busverkeer. Het gebruik van de weg voor doorgaand verkeer is echter 

ongewenst. 

 

Ten slotte kunnen de wegen van dergelijke categorie - afhankelijk van het type gebied dat 

ze ontsluiten - een aparte beeldvorming krijgen. De lokale ontsluitingswegen passen zich 

dus aan de eisen van de omgeving aan.60 

 

7.2. De analyse van de indicatoren 
 

7.2.1. Gegevensanalyse: niet weerhouden specifieke eigenschappen 

 

De kenmerken van de lokale weg type IIa zorgen er voor dat 3 van de 33 specifieke 

eigenschappen niet werden weerhouden voor de uitvoering van de risicoanalyse. Dit zijn 

dezelfde specifieke eigenschappen die ook bij de lokale weg type I niet werden 

weerhouden.  

 

Omdat de aangehaalde redenen voor de niet weerhouding ook voor deze wegcategorie 

gelden, wordt dan ook verwezen naar het vorige hoofdstuk voor de uiteenzetting 

daarvan.61 

                                                                        

60 AWV, Categorisering van lokale wegen – richtlijnen, toelichting en aanbevelingen, mei 2004. 

61 Zie punt 6.2.1. hiervoor. 
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Lokale weg type IIa: 

niet weerhouden specifieke eigenschappen 
 

Gemengd verkeer 
 

Doodlopende straat 
 

Tonnageverbod 

 

7.2.2. Gegevensanalyse: matching van de specifieke eigenschappen 

 

Voor de matching van de specifieke eigenschappen wordt wederom verwezen naar de 

lokale weg type I hiervoor. 

 

7.2.2.1. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die 

niet samengaan 

 

Zie lokale weg type I punt 6.2.2.1. hiervoor. 

 

7.2.2.2. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die wel 

samengaan rekening houdend met (een) bepaalde 

opmerking(en) 

 

Zie lokale weg type I punt 6.2.2.2. hiervoor. 

 

7.2.3. Gegevensanalyse: prioritaire en optionele eigenschappen 

 

Na de matching van de specifieke eigenschappen kon worden overgegaan tot het bepalen 

van de prioritaire en optionele specifieke eigenschappen. Ook deze uiteenzetting is 

dezelfde als bij de lokale weg type I. Toch worden de standaardfiches hierna – 

gemakkelijkheidshalve - afzonderlijk weergegeven. 
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Indicator 

 

Prioritaire kenmerken 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Bord F49 

 

 

 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Slemlaag 

 

Omegaprofielen 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

Middengeleider 

 

 

 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

 

Octopuspaal 

 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 

schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

Openbare 

verlichting en 

groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

 

Parkeren 

 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

 

Parkeren organiseren 

 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

 

Openbaar vervoer 

 

 

X 
 

 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

 

Uitstulpende bushalte 
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Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

 

X 

 

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 
 

 

 

Snelheid 
 

 

 

 

 

X 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Verticale snelheidsremmers 

 

Horizontale snelheidsremmers 
 

 

Zwaar verkeer 

 

 

X 

 

Tonnagebeperking 

 

Geen maatregelen mogelijk 

 

 

7.2.4. ‘Duurzaam veilige’ standaardfiches lokale weg type 2a 
 

Na analyse van alle gegevens werden voor de lokale weg type IIa drie verschillende 

‘duurzaam veilige’ standaardfiches onderscheiden (zelfde als bij lokale weg type I). Zoals 

steeds betekent de rode doorstreepte specifieke eigenschap dat deze niet kan worden 

gebruikt bij toepassing van deze standaardfiche. De specifieke eigenschappen die niet 

samengaan met de rode doorstreepte specifieke eigenschap worden in de visuele 

voorstelling met een groene kleur aangeduid. 

 

7.2.4.1. Lokale weg type IIa – ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 1 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire kenmerken 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 
 

Begeleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

Middengeleider/ middeneiland 

 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 
 

Slemlaag 
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Zichtbaarheid van 

de school 

 

 

Octopuspaal 

 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 

schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 
 

 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare 

verlichting en 

groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

 

Geconcentreerde verlichting boven 

zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 
Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 

 

Anti-parkeerpaaltjes 
 

 

 

Openbaar vervoer 

 

 

X 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

 

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 
 

 

 

Snelheid 
 

 

 

 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Verticale snelheidsremmers 

 

Horizontale snelheidsremmers 

 

Zwaar verkeer 

 

X 

 

Tonnagebeperking OF Geen maatregelen 
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7.2.4.2. Lokale weg type IIa – ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 2 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

Begeleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

Middengeleider/ middeneiland 

 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Verkeerslicht 
 

Voetpaduitstulping 
 

Slemlaag 

 

 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

 

Octopuspaal 

 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare 

verlichting en 

groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

 

Geconcentreerde verlichting boven 

zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 

 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

 

Openbaar vervoer 

 

 

X 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 

 

 

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 
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Snelheid 
 

 

 

 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Verticale snelheidsremmers 

 

Horizontale snelheidsremmers 

 

Zwaar verkeer 

 

X 

 

Tonnagebeperking OF geen maatregelen 

mogelijk met betrekking tot het zwaar 

verkeer 

 
7.2.4.3. Lokale weg type IIa – ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 3 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele kenmerken 

 

 

 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

Begeleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

Middengeleider/ middeneiland 

 

 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 

 

Slemlaag 

 

 

 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

 

Octopuspaal 

 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 
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Openbare 

verlichting en 

groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

 

Geconcentreerde verlichting boven 

zebrapad 

 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 

 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

 

Openbaar vervoer 

 

 

X 
 

 

 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 
 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

 

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 
 

 

 

Snelheid 
 

 

 

 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Verticale snelheidsremmers 

 

Horizontale snelheidsremmers 

 

Zwaar verkeer 

 

X 

 

Tonnagebeperking OF geen maatregelen 

mogelijk met betrekking tot het zwaar 

verkeer 
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8. Lokale weg type IIb 
 

8.1. Karakteristieken van de wegcategorie 
 

De hoofdfuncties van de lokale weg type IIb zijn de lokale gebiedsontsluiting van een 

industrie- of dienstenzone en het toegang geven. Slechts in tweede instantie heeft deze 

wegcategorie ook een verbindende functie.  

 

Verder heeft de lokale weg type II(b) een belangrijke functie voor het bovenlokaal, stedelijk 

en lokaal ontsluitend busverkeer. Het gebruik van de weg voor doorgaand verkeer is echter 

ongewenst. 

 

Ten slotte kunnen de wegen van dergelijke categorie - afhankelijk van het type gebied dat 

ze ontsluiten - een aparte beeldvorming krijgen. De lokale ontsluitingswegen passen zich 

dus aan de eisen van de omgeving aan.62 

 

8.2. De analyse van de indicatoren 

 

8.2.1. Gegevensanalyse: niet weerhouden specifieke eigenschappen 

 

Rekening houdend met de kenmerken van de lokale weg type IIb werden reeds 6 van de 33 

specifieke eigenschappen niet weerhouden voor de verdere uitvoering van de risicoanalyse.  

 

Daarbij verschilt de lokale weg type IIb met de lokale weg type IIa in die zin dat zwaar 

verkeer er moet worden toegelaten aangezien ze een industriezone of dienstenzone 

ontsluiten. Deze eigenschap zorgt ervoor dat er andere infrastructurele maatregelen zullen 

nodig zijn op dergelijke wegcategorie dan op de lokale weg type IIa 

 

  

                                                                        

62 AWV, Categorisering van lokale wegen – richtlijnen, toelichting en aanbevelingen, mei 2004. 
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Lokale weg type IIb: 

niet weerhouden specifieke eigenschappen 
 

Gemengd verkeer 
 

Doodlopende straat 
 

Slemlaag onder het zebrapad 
 

Verticale snelheidsremmer 
 

Tonnagebeperking 
 

Tonnageverbod 

 
8.2.1.1. Niet weerhouden op lokale weg type IIb: gemengd verkeer 

 

Net zoals de voorgaande wegcategorieën gaat ook de lokale weg type IIb in tegen bepaalde 

factoren waarmee rekening moet gehouden worden om gemengd verkeer in te voeren. 

Daarom wordt deze specifieke eigenschap ook op deze wegcategorie niet weerhouden 

door de projectgroep. 

 

De vier factoren waarop het specifieke kenmerk ‘gemengd verkeer’ is gesteund en de 

terugkoppeling naar de lokale weg type IIb wordt hierna beknopt weergegeven. 

 

 Omgeving: 

Net zoals de lokale verbindingsweg, heeft de lokale ontsluitingsweg zowel een 

verkeers- als een verblijfsfunctie. Hierdoor is het raadzaam om fietsers te scheiden 

van het gemotoriseerd verkeer via aanliggende fietspaden. 

 

 Snelheidsregime: 

Binnen de bebouwde kom kan er bij een lokale weg type II(b) een zone 30 of een 

snelheidsbeperking van 30 km/u worden ingesteld. Het snelheidsregime vormt hier 

geen probleem tot invoering van gemengd verkeer. 
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 Verkeersintensiteiten: 

Omdat deze wegcategorie industrie- of dienstenzones ontsluit, kunnen er hoge 

verkeersintensiteiten bestaan. Gemengd verkeer kan volgens deze factor dan ook 

niet ingevoerd worden omdat dit de verkeersveiligheid kan aantasten. 

 

 Verkeerssamenstelling: 

Een lokale weg type IIb laat de lokale doorstroming van het zwaar verkeer toe net 

omdat ze een industriezone of dienstenzone ontsluiten. Ook deze factor zorgt er 

dus voor dat gemengd verkeer niet kan worden ingevoerd. 

  

8.2.1.2. Niet weerhouden op lokale weg type IIb: doodlopende straat 

 

Wederom kan hier worden meegedeeld dat er logischerwijs geen doodlopende straat 

gemaakt kan worden van een verbindings- of ontsluitingsweg. Dit principe geldt voor 

zowel de primaire, secundaire als lokale wegen met een verbindende of ontsluitende 

functie. 

 

8.2.1.3. Niet weerhouden op lokale weg type IIb: slemlaag onder het 

zebrapad 

 

Een slemlaag onder het zebrapad wordt op een lokale weg type IIb nooit weerhouden. 

Omdat het zwaar verkeer regelmatig gebruik maakt van deze weg (ontsluiting van 

industriegebieden) zou dergelijke slemlaag zeer snel vervagen waardoor deze continu 

opnieuw zou moeten overschilderd worden. Daarom wordt op dergelijke wegen door de 

projectgroep altijd gekozen voor andere maatregelen om de oversteekplaats meer 

zichtbaar te maken. 

  

8.2.1.4. Niet weerhouden op lokale weg type IIb: verticale 

snelheidsremmer 

 

Een verticale snelheidsremmer wordt door de projectgroep nooit aanbevolen op een lokale 

weg type IIb. De reden hiervoor is dat er regelmatig doorgang is van zwaar verkeer en dat 

dergelijke maatregel net hinderlijk is voor het zwaar verkeer.  
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8.2.1.5. Niet weerhouden op lokale weg type IIb: tonnagebeperking 

 

In tegenstelling tot de lokale weg type I (lokale verbindingsweg) en IIa (lokale 

ontsluitingsweg van kernen, deelgebieden), kan er op een lokale weg type IIb (lokale 

ontsluitingsweg van industrie- en dienstenzones) geen tonnagebeperking worden 

ingevoerd net omdat deze wegen vaak gebruikt worden door het zwaar verkeer. Voor de 

ontsluitingswegen van industriegebieden en dienstenzones worden dan ook nooit 

maatregelen genomen om het zwaar verkeer in te perken. 

   

8.2.1.6. Niet weerhouden op lokale weg type IIb: tonnageverbod 

 

Zoals reeds meerdere malen aangehaald is een tonnageverbod nog een meer ingrijpende 

en veel striktere maatregel dan een tonnagebeperking. Het is dan ook logisch dat de 

specifieke eigenschap ‘tonnageverbod’ al zeker niet wordt weerhouden als zelfs een 

tonnagebeperking niet mogelijk blijkt. 

 

8.2.2. Gegevensanalyse: matching van de specifieke eigenschappen 
 

De volgende stap van de gegevensanalyse is zoals steeds de matching van de specifieke 

eigenschappen die zijn overgebleven na aftrek van de niet weerhouden specifieke 

eigenschappen. 

 

In de onderstaande figuur kan andermaal de legende worden teruggevonden van de 

uitgevoerde matching.  
 

 

Legende 

 
 

De twee specifieke eigenschappen kunnen samen worden ingezet. 

 
 

De twee specifieke eigenschappen gaan wel samen, maar men moet rekening 

houden met een bepaalde opmerking. 

 
 

De twee specifieke indicatoren gaan niet samengaan (1) omdat het juridisch niet 

mogelijk is, en (2) omdat er chaos of een kakafonie aan maatregelen zou ontstaan. 

 

NVT 

 

Niet van toepassing betekent dat de twee specifieke indicatoren wel samen 

kunnen worden toegepast, maar dat ze geen invloed op elkaar uitoefenen. 
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8.2.2.1. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die 
niet samengaan 

 
 

Specifieke eigenschap 1 

 

Specifieke eigenschap 2 

 

Reden niet samengaan 
 

 

Verkeerslicht 

 

 

Verkeersbord F49 

 

 

Juridisch niet mogelijk. 

 

 
 

Verkeerslicht 

 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Zou chaos kunnen creëren. Bij een 

lichtengeregelde oversteekplaats dient de 

openbare verlichting opgenomen te worden in 

het lichtplan van de ruimere omgeving. 

 

 

Verkeerslicht 

 

 

Accentverlichting bij de 

schooltoegang  

 

 

Zou teveel indrukken kunnen opwekken. Bij een 

lichtengeregelde oversteekplaats zou men de 

school eerder op een andere manier zichtbaar 

en herkenbaar moeten maken.  

 

 

 

Aandachtstrekkers 

schooltoegang 

 

 

 

Accentverlichting 

schooltoegang 

 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben, moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 
 

 
 

Aandachtstrekkers 

schooltoegang 

 

 
 

Ander materiaal/ kleuren bij 

de schooltoegang 

 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 
 

 

Accentverlichting bij de 

schooltoegang 

 

 

Ander materiaal/ kleuren bij 

de schooltoegang 

 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben, moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 
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8.2.2.2. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die wel 
samengaan rekening houdend met (een) bepaalde 
opmerking(en) 

 
 

Specifieke eigenschap 1 

 

Specifieke eigenschap 2 

 

Opmerking 
 

 

Aanwezigheid zebrapad 

 

 

Verkeerslicht 

 

Algemene opmerking dat een lichtengeregelde 

oversteekplaats op deze wegcategorie enkel wordt 

toegepast in twee gevallen: (1) aan een kruispunt 

met een andere verbindings- of ontsluitingsweg en  

(2) als er geen middenberm of middeneiland is 

voorzien op een (minimaal) 2x1 rijweg. 
 

 
Aanwezigheid zebrapad 

 

 
Uitstulpende bushalte 

 

Bij de aanwezigheid van een uitstulpende bushalte 

moet het zebrapad er net na worden aangelegd 

zodat de bus voor het zebrapad kan halteren (dit ifv 

de zichtbaarheid van overstekende voetgangers 

voor voertuigen komende uit de andere rijrichting). 
 

 

Verkeersbord F49 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

Het verkeersbord F49 mag niet in de kijkhoek voor 

zachte weggebruikers worden geplaatst en mag 

geen obstakel vormen op de openbare weg. 
 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

Middeneiland of 

middenberm 

 

Bij deze combinatie moet er op die wegcategorie 

voor gezorgd worden dat de rijbaan breed genoeg 

blijft zodat het lokaal zwaar verkeer nog een goede 

doorgang heeft. 
 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

Als men de voetpaduitstulping aanlegt op de plaats 

van de verwijderde parkeerplaatsen, is het 

belangrijk dat men deze zeker tot aan de parkeerlijn 

doortrekt zodat de kijkhoeken voor overstekende 

voetgangers optimaal zijn (zien en gezien worden). 
 

 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

 

Zebrapad doortrekken over 

fietspad 

 

Als het fietspad werd aangelegd (of afgebogen) 

tussen het voetpad en de voetpaduitstulping, dan 

dient men steeds na te gaan of de uitstulping de 

wettelijke afmeting van 2 meter niet overschrijdt. 

Indien dit wel het geval is, dan kan met het 

zebrapad niet verder doortrekken over het fietspad. 

De voetganger heeft dan namelijk een veilig 

‘rusteiland’ tot men het voetpad kan bereiken. 
 

 

 

Voetpaduitstulping 

 
 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Indien men een voetpaduitstulping aanlegt die 

ervoor zorgt dat de rijbaan fysiek wordt versmald 

(die dus verder reikt dan de parkeerlijn), dient men 

steeds na te gaan of er nog een doorgang voor het 

zwaar verkeer mogelijk blijft.  
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Voetpaduitstulping 

 

Geen maatregelen 

mogelijk met betrekking 

tot zwaar verkeer 

 

Algemene opmerking dat er bij de aanleg van een 

voetpaduitstulping op deze wegcategorie altijd 

voor gezorgd moet worden dat de rijbaan nog 

comfortabel blijft voor het zwaar verkeer aangezien 

deze laatsten hier regelmatig gebruik van maken..  
 

 

Octopuspaal 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

De octopuspaal mag geen obstakel vormen op de 

openbare weg en mag het zicht van de voetgangers 

niet belemmeren. Er dient dus bij de plaatsing altijd 

rekening gehouden te worden met de kijkhoeken 

voor de zachte weggebruikers. 
 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

Inventariseren en 

optimaliseren van de 

signalisatie in de 

schoolomgeving 

 

Ook bij de inventarisering en optimalisering van de 

signalisatie is het belangrijk om ook na te gaan of 

deze niet is geplaatst in de kijkhoeken voor de 

voetgangers en niet hinderlijk werd opgesteld. 

 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

Foutief, gevaarlijk of 

hinderlijk parkeren en 

stilstaan tegengaan 

 

Indien men parkeerplaatsen verwijdert en men het 

stilstaan en parkeren daarop wil verbieden, zal het 

noodzakelijk zijn om daar de bijkomende  

maatregelen voor te treffen die het fysiek 

onmogelijk maken om daar nog te parkeren of stil 

te staan.  
 

 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

 

Parkeren organiseren 

 

Parkeerplaatsen verwijderen op zich zonder een 

goed alternatief, is geen goede zaak als er reeds een 

hoge parkeerdruk heerst. Het is daarom altijd 

belangrijk om het parkeren te organiseren in de 

schoolomgeving (liefst in combinatie met een 

voetpool). Daarnaast is het ook van belang om een 

meer duurzame manier voor het brengen en 

afhalen van de kinderen aan te moedigen en te 

stimuleren/ faciliteren (STOP-principe). 
 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

Rijbaan fysiek of visueel 

versmallen 

 

Als men parkeerplaatsen verwijdert zorgt dit in 

eerste instantie voor een visuele verbreding van de 

rijbaan. Het is daarom aan te raden om de rijbaan 

visueel of fysiek te versmallen. 
 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Aanwezigheid fietspad 

 

Als men kiest voor een uitstulpende bushalte, zal 

het fietspad moeten afgebogen worden achter de 

bushalte. 
 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Als men de rijbaan fysiek versmalt en een 

uitstulpende bushalte aanlegt, moet men er zeker 

voor zorgen dat het zwaar verkeer (dus ook 

busverkeer) nog een vlotte doorgang heeft (cfr. 

minimum afmetingen). 
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Geen maatregelen 

mogelijk met betrekking 

tot het zwaar verkeer 

 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Naast een verblijfsfunctie heeft deze wegcategorie 

ook een verkeersfunctie (en gelegen in een 

industriezone of dienstenzone). Er moet dus steeds 

nagegaan worden of er nog een vlotte doorgang 

voor het zwaar verkeer mogelijk blijft. 

 

Geen maatregelen 

mogelijk met betrekking 

tot het zwaar verkeer 

 

 

Horizontale 

snelheidsremmers 

 

Ook bij de aanleg van een horizontale 

snelheidsremmer moet er altijd rekening gehouden 

worden met de doorstroming van het lokaal zwaar 

verkeer.  

 

8.2.3. Gegevensanalyse: prioritaire en optionele eigenschappen 
 

De volgende stap in de uitvoering van de gegevensanalyse betreft de bepaling van de 

prioritaire 63  en optionele 64  specifieke eigenschappen. Deze worden hier in de 

onderstaande tabel visueel weergegeven. 
 

 

Indicator 

 

Prioritaire kenmerken 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Bord F49 

 

 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Begeleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

Verkeerslicht 

 

Voetpaduitstulping 
 

Middengeleider/ middeneiland 

 

 

 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 

schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

                                                                        

63 Deze specifieke eigenschap moet prioritair aanwezig moet zijn op deze wegcategorie. 

64 Deze specifieke eigenschap kan aanwezig zijn. Het is met andere woorden geen vereiste. 
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Openbare 

verlichting en 

groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Parkeren 

 
Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 

 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

 

Openbaar vervoer 

 

 

X 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 

 

 

X 
 

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 
 

 

Snelheid 

 

 

 

X 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Horizontale snelheidsremmers 

 

 

Zwaar verkeer 

 

Geen maatregelen mogelijk met 

betrekking tot het zwaar verkeer 

 

 

X 

 
8.2.4. ‘Duurzaam veilige’ standaardfiches lokale weg type IIb 

 

Na het doorlopen van alle gegevens werden voor de lokale weg type IIb twee standaardfiches 

onderscheiden. Daarbij betekent de rode doorstreepte specifieke eigenschap zoals steeds dat 

deze niet kan worden gebruikt bij toepassing van deze standaardfiche. De specifieke 

eigenschappen die niet samengaan met de rode doorstreepte specifieke eigenschap worden in 

de tabel op de volgende pagina met een groene kleur aangeduid. 
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8.2.4.1. Lokale weg type IIb – ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 1 
 

 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 
 

Begeleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

Middengeleider/ middeneiland 

 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Verkeerslicht 
 

Voetpaduitstulping 

 

 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van de 

signalisatie 
 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare 

verlichting en 

groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

 

Geconcentreerde verlichting boven 

zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk parkeren 

en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 
 

Parkeren organiseren 
 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

 

Openbaar vervoer 

 

 

X 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

 

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 
 

 

Snelheid 

 

 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Horizontale snelheidsremmers 
 

Zwaar verkeer 

 

Zwaar verkeer toelaten 
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8.2.4.2. Lokale weg type IIb – ‘duurzaam veilige’ standaardfiche 2 
 

 

Indicator 

 

Prioritaire eigenschappen 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 
 

Begeleidende of beschermende 

infrastructuur 

 

Middengeleider/ middeneiland 

 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Verkeerslicht 
 

Voetpaduitstulping 

 

 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

Octopuspaal 
Accentverlichting bij de schooltoegang 

 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

Inventarisatie en optimalisering van de 

signalisatie 
 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Openbare 

verlichting en 

groenvoorziening 

 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

 

Geconcentreerde verlichting boven 

zebrapad 

 

 

Parkeren 

 

 

Foutief, gevaarlijk of hinderlijk parkeren 

en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 
 

Parkeren organiseren 
 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

 

Openbaar vervoer 

 

 

X 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

Uitstulpende bushalte 

 

 

Fietspaden 

 

Fietspad aanwezig 
 

 

Zebrapad doortrekken over fietspad 

indien wettelijk mogelijk 
 

 

Snelheid 

 

 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

Rijbaan visueel versmallen 

 

Horizontale snelheidsremmers 
 

Zwaar verkeer 

 

Zwaar verkeer toelaten 
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9. Lokale weg type 3 extra muros (buiten stadscentrum) 
 

9.1. Karakteristieken van de wegcategorie 
 

Het ‘toegang verlenen tot de aanpalende percelen’  en ‘verblijven’ zijn de twee 

hoofdfuncties van de lokale weg type III. Logischerwijs primeert dus de verblijfsfunctie op 

dit soort wegen. Volgens het document ‘categorisering van lokale wegen – richtlijnen, 

toelichtingen en aanbevelingen’’ is er zelfs geen enkele verkeersfunctie voorzien in het 

lokale netwerk voor deze wegcategorie.  

 

De ontwerpsnelheid binnen de bebouwde kom betreft 50, 30 of 20 km/u. De keuze voor 

een bepaald snelheidsregime wordt bepaald door de omgevingskenmerken, de 

verkeersintensiteiten en de aanwezigheid van zachte weggebruikers. Voorts wordt op 

lokale wegen type III in de meeste gevallen gemengd verkeer aangeraden zodat (1) de 

fietsers meer comfort ervaren omdat er geen oversteekbaarheidsproblemen zijn en (2) de 

verblijfsfunctie van de weg extra wordt benadrukt. Indien de omgevingskenmerken en/of 

de verkeersintensiteiten dit vereisen, kunnen er eventueel wel fietssuggestiestroken 

worden aangebracht (die evenwel geen enkele wettelijke verplichting oplegt aan de 

weggebruikers over de in te nemen plaats op de rijbaan). 

 

Ten slotte is het belangrijk te vermelden dat er binnen de groep van de lokale wegen type 

III in principe nog verscheidene subcategorieën bestaan. De onderverdeling in 

subcategorieën is afhankelijk van de hierboven aangehaalde kenmerken, met name: 

verkeersintensiteiten, gemengd verkeer, en mix van weggebruikers. De onderverdeling in 

subcategorieën binnen deze wegcategorie zal daarbij vooral nodig zijn in die steden of 

gemeenten waar een grote groep straten is onderverdeeld onder deze classificatie.  

 

Ook op het Brugse grondgebied zijn het merendeel van de +/- 1600 straten (of 

straatgedeelten) en pleinen geclassificeerd onder deze wegcategorie. Toch zijn lang niet al 

deze straten uniform voor wat betreft de voorgelegde karakteristieken. Naast de 

omgevingskenmerken (die hier niet allemaal kunnen onderscheiden worden) kunnen we al 

vier subtypes onderscheiden: 

 Wegen met (relatief) hoge verkeersintensiteiten + grote mix van weggebruikers, 

 Wegen met (relatief) hoge verkeersintensiteiten + geen grote mix weggebruikers, 

 Wegen met lage verkeersintensiteit + grote mix van weggebruikers, 

 Wegen met lage verkeersintensiteit + geen grote mix van weggebruikers. 
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9.2. De analyse van de indicatoren 
 

9.2.1. Gegevensanalyse: niet weerhouden specifieke eigenschappen 
 

Zoals we uit de karakteristieken van de lokale weg type III kunnen afleiden, laat deze 

wegcategorie geen doorgaand gemotoriseerd verkeer toe en worden in principe slechts 

lage verkeersintensiteiten toegelaten. Enkel het lokaal bestemmingsverkeer en/of de 

bewoners zouden gebruik moeten maken van dit soort wegen. Er wordt hier bewust ‘in 

principe’ en ‘zouden’ gebruikt omdat er nog verschillende subtypes bestaan van de lokale 

weg type III. 

 

Als gevolg van deze onderverdeling in subcategorieën zal voor elke schooltoegang die is 

gelegen binnen dergelijke wegcategorie door de projectgroep dus steeds een goede 

afweging moeten gemaakt worden bij het uitwerken van de maatwerkfiches. Dit betekent 

dat er in alle gevallen rekening moet gehouden worden met de omgevingskenmerken, de 

verkeersintensiteiten en de verhouding van het aantal verschillende verkeersdeelnemers. 

Verder wil dit dus ook zeggen dat maatwerkfiches binnen deze wegcategorie intern soms 

meer zullen verschillen dan dat dit het geval is bij de andere wegcategorieën. 

 

Rekening houdend met de kenmerken van deze wegcategorie werden alvast 6 van de 33 

specifieke eigenschappen niet weerhouden voor de uitvoering van de gegevensanalyse en 

voor het opmaken van de standaardfiche(s). Deze worden hierna visueel weergegeven en 

vervolgens wordt in afzonderlijke punten uitgelegd waarom deze specifieke eigenschap 

niet wordt weerhouden. 
 

 

Lokale weg type III: 

niet weerhouden specifieke eigenschappen 
 

Middengeleider/ Middeneiland 
 

Afgescheiden fietspaden 
 

Zebrapad doortrekken over fietspad indien wettelijk mogelijk 
 

Verkeerslicht 
 

Uitstulpende bushalte 
 

Geen maatregelen mogelijk met betrekking tot het zwaar verkeer 
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9.2.1.1. Niet weerhouden op lok. weg type III: middengeleider/ 
Middeneiland 

 

Een middengeleider of middeneiland zorgt er voor dat zachte weggebruikers de rijbaan in 

twee keer kunnen oversteken waardoor de verkeerssituatie makkelijker in te schatten is en 

men dus op een veiliger manier kan oversteken. 

 

In (drukke) verkeersgebieden wordt veelal voor deze infrastructurele maatregel gekozen 

omdat een fysieke versmalling van de rijbaan of de aanleg van een verticale 

snelheidsremmer een negatieve impact heeft op de doorstroming van het verkeer (met 

filevorming tot gevolg). In verblijfsgebieden daarentegen – waartoe de lokale wegen type 

III behoren – wordt normaal gezien niet geopteerd voor de aanleg van een middengeleider 

of middeneiland omdat men dan de prioriteit zou geven aan de doorstroming van het 

gemotoriseerd verkeer. Dit terwijl de zachte weggebruikers in dergelijke verblijfsgebieden 

net de voorrang moeten genieten en een vlotte oversteekbaarheid van de weg moeten 

hebben. Daarom wordt op lokale wegen type III dus eerder geopteerd voor de aanleg van 

een verticale snelheidsremmer of voor een fysieke versmalling van de rijbaan ter hoogte 

van de oversteekplaats.  

 

Door bijvoorbeeld (aan beide zijden van de rijbaan) een voetpaduitstulping aan te leggen 

die in totaal de breedte van één rijstrook inneemt, wordt de rijbaan fysiek versmald ten 

voordele van de zachte weggebruiker. In de praktijk wordt er zo namelijk een 

asverschuiving gecreëerd met voorrang van doorgang waardoor het gemotoriseerd verkeer 

automatisch zijn snelheid zal moeten matigen om veilig deze oversteekplaats voorbij te 

rijden. Bovendien wordt de zichtbaarheid van en voor zachte weggebruikers sterk vergroot 

(zien en gezien worden). Omdat ten slotte enkel lokaal bestemmingsverkeer of bewoners 

gebruik maken van deze wegen, zal door de aanleg van dergelijke fysieke versmalling met 

een voorrang van doorgang geen verkeersdoorstromingsproblematiek ontstaan. 
 

 Voetpaduitstulping met voorrang van doorgang 
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9.2.1.2. Niet weerhouden op lok. weg type III: afgescheiden fietspaden 

 

Afgescheiden fietspaden (aanliggend of vrijliggend) worden afgeraden op een lokale weg 

type III om volgende redenen: 

 

 Als fietsers gewoon op de rijbaan mogen fietsen, hebben ze geen 

oversteekbaarheidsproblemen en kunnen ze dus makkelijker hun bestemming 

bereiken. Dit verhoogt het comfort voor de fietser. 

 

 Het verblijfskarakter van de weg wordt door het toelaten van gemengd verkeer 

nogmaals beklemtoond. 

 

 Als er fietsers op de rijbaan aanwezig zijn, heeft dit een snelheidsremmend effect 

op het gemotoriseerd verkeer. 

 

Indien de verkeers- en/of omgevingssituatie dit echter vereist, kan wel geopteerd worden 

voor de aanleg van fietssuggestiestroken. Deze laatste maatregel heeft echter geen enkele 

wettelijke verplichting waardoor de oversteekbaarheid van de fietsers alvast niet wordt 

verminderd. De fietssuggestiestroken hebben wel als positief gevolg dat de rijbaan visueel 

wordt versmald waardoor een snelheidsremmend effect wordt gecreëerd.   

 

9.2.1.3. Niet weerhouden op lok. weg type III: zebrapad doortrekken over 
fietspad indien wettelijk mogelijk 

 

Deze specifieke eigenschap wordt logischerwijs niet weerhouden als er ook geen 

afgescheiden fietspaden worden aangelegd.  

 

9.2.1.4. Niet weerhouden op lok. weg type III: verkeerslicht 

 

Zoals in de algemene opmerkingen en toelichtingen al vermeld wordt een lichtengeregelde 

oversteekplaats enkel aanbevolen op een primaire weg en slechts in twee specifieke 

situaties ook op een secundaire of lokale verbindings- en ontsluitingsweg. Een 

verkeerslicht is namelijk een specifieke eigenschap die enkel in verkeersgebieden wordt 

aanbevolen. In echte verblijfsgebieden, en dus op de lokale wegen type III worden 

daarentegen altijd andere (infrastructurele) maatregelen aanbevolen om een ‘duurzaam 
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veilige’ oversteekplaats te creëren. Deze specifieke eigenschap wordt bij deze wegcategorie 

dan ook niet weerhouden door de projectgroep.  

 

9.2.1.5. Niet weerhouden op lok. weg type III: uitstulpende bushalte 

 

Een uitstulpende bushalte is in hoofdzaak bedoeld om de doorstroming van het openbaar 

vervoer te verzekeren. Aangezien de lokale weg type III geen verkeersfunctie vervult, is ook 

de doorstroming van het openbaar vervoer op dergelijke wegcategorie geen prioriteit. Het 

verblijfskarakter waar gemengd verkeer wordt toegelaten moet op dergelijk type wegen 

worden benadrukt. 

 

9.2.1.6. Niet weerhouden op lok. weg type III: geen maatregelen 
mogelijk met betrekking tot het zwaar verkeer 

 

In verblijfsgebieden of woongebieden moet het doorgaand zwaar verkeer zoveel als 

mogelijk worden geweerd en worden afgeleid naar het hogere wegennet. Vandaar dat 

deze specifieke eigenschap alvast zeker niet wordt weerhouden op lokale wegen type III. 

Op dergelijke wegen dient steeds door de Mobiliteitsdienst van stad Brugge te worden 

onderzocht of een tonnagebeperking kan worden ingevoerd onder een bepaalde vorm 

(beperking van een bepaald tonnage of tussen bepaalde tijdstippen).  

 

Zeker in de lokale woonstraten waar een schooltoegang is gelegen, moet het zwaar verkeer 

worden ontmoedigd om deze wegen als sluiproute te gebruiken. Dit kan door bijvoorbeeld 

een verhoogde drempel aan te leggen (aan de kruispunten of aan de oversteekplaats) of 

door een voorrang van doorgang te creëren aan de oversteekplaats om de 

verkeersdoorstroming te beperken.  

 

De opmerking moet wel worden gemaakt dat er nog steeds beperkt lokaal zwaar 

bestemmingsverkeer moet mogelijk zijn. Zo moeten de hulpdiensten nog steeds ter 

plaatse kunnen komen en moeten leveringen efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Bij het 

overwegen van ingrijpende infrastructurele maatregelen moet men dus steeds rekening 

houden dat de toegang voor dergelijk beperkt lokaal zwaar bestemmingsverkeer mogelijk 

moet blijven. 
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9.2.2. Gegevensanalyse: matching van de specifieke eigenschappen 
 

Nadat de niet weerhouden specifieke eigenschappen werden bepaald kon – zoals steeds – 

worden overgegaan tot de matching van de overige specifieke eigenschappen. Aan de 

hand van die matching werd door de projectgroep bepaald welke specifieke 

eigenschappen (1) samen kunnen toegepast, (2) samen toegepast kunnen worden maar 

rekening houdend met een bepaalde opmerking, (3) niet samengaan, of (4) geen invloed 

hebben op elkaar.  

 
 

Legende 

 
 

De twee specifieke eigenschappen kunnen samen worden ingezet. 

 
 

De twee specifieke eigenschappen gaan wel samen, maar men moet rekening 

houden met een bepaalde opmerking. 

 
 

De twee specifieke indicatoren gaan niet samengaan (1) omdat het juridisch niet 

mogelijk is, of (2) omdat er chaos of een kakafonie aan maatregelen zou ontstaan. 

 

NVT 

 

Niet van toepassing betekent dat de twee specifieke indicatoren wel samen 

kunnen worden toegepast, maar dat ze geen invloed op elkaar uitoefenen. 

 
9.2.2.1. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die 

niet samengaan 

 
 

Specifieke eigenschap 1 

 

Specifieke eigenschap 2 

 

Reden niet samengaan 
 

 

 

Tonnagebeperking 

 

 

 

Tonnageverbod 

 

 

Deze specifieke eigenschappen kunnen niet 

samen worden toegepast. Er dient steeds een 

keuze te worden gemaakt: ofwel voert men een 

volledig tonnageverbod in (zonder 

uitzonderingen) ofwel voert men een 

tonnagebeperking in waarbij geregelde 

uitzonderingen wel mogelijk zijn. 
 

 

 

Aandachtstrekkers 

schooltoegang 

 

 

 

Accentverlichting 

schooltoegang 

 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben, moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. 
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Aandachtstrekkers 

schooltoegang 

 

 
 

Ander materiaal/ kleuren bij 

de schooltoegang 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 
 

 

Accentverlichting bij de 

schooltoegang 

 

 

Ander materiaal/ kleuren bij 

de schooltoegang 

 

Indien samen toegepast zou dit een kakafonie 

creëren. Om enige uniformiteit te hebben, moet 

de lokale overheid in samenspraak met de 

scholen beslissen hoe de herkenbaarheid van de 

scholen zelf verhoogd kan worden. (rekening 

houdend met de wegcategorie). 

 
9.2.2.2. Schematische weergave van de specifieke eigenschappen die wel 

samengaan rekening houdend met (een) bepaalde 
opmerking(en) 

 
 

Specifieke eigenschap 1 

 

Specifieke eigenschap 2 

 

Opmerking 
 

 

Aanwezigheid zebrapad 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

Indien er een voetpaduitstulping wordt aangelegd 

die een vermindering van het aantal rijstroken met 

zich meebrengt, dient er ook een voorrang van 

doorgang te worden gecreëerd. 
 

 

Slemlaag onder het 

zebrapad 

 

 

Verticale snelheidsremmer 

 

Als de verticale snelheidsremmer (zoals een 

verkeersplateau) is aangebracht ter hoogte van de 

oversteekplaats zelf, dan wordt nooit een slemlaag 

onder het zebrapad aangeraden.  
 

 

Verkeersbord F49 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

Bij de plaatsing van het verkeersbord F49 moet men 

altijd nagaan of de kijkhoeken voor voetgangers 

hierdoor niet worden belemmerd. 
 

 

Verkeerslicht 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

Men moet zich er steeds van vergewissen dat het 

verkeerslicht zelf de kijkhoeken voor de zachte 

weggebruikers niet belemmert. 
 

 

 

Voetpaduitstulping 

 

 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

Als men de voetpaduitstulping aanlegt op de plaats 

van de verwijderde parkeerplaatsen, is het 

belangrijk dat men deze zeker tot aan de 

‘parkeerlijn’ doortrekt zodat de kijkhoeken voor 

zachte weggebruikers verhoogd worden en dat ze 

ook zichtbaar zijn voor de aankomende voertuigen 

(zien en gezien worden). 
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Voetpaduitstulping 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Indien er een voetpaduitstulping wordt aangelegd 

die een vermindering met van het aantal rijstroken 

met zich meebrengt, dient er ook een voorrang van 

doorgang te worden gecreëerd. 
 

 

Octopuspaal 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

De octopuspaal mag niet zo geplaatst worden dat 

hij het zicht van de voetgangers hindert. Er dient 

dus bij de plaatsing rekening gehouden te worden 

met de kijkhoeken voor de zachte weggebruikers. 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

Inventariseren en 

optimaliseren van de 

signalisatie 

 

Bij de inventarisering van de signalisatie is het 

belangrijk om ook na te gaan of deze geen obstakel 

vormt en of de signalisatie niet is geplaatst in de 

kijkhoeken voor de voetgangers. 
 

 

Groen en verlichting op 

elkaar afstemmen 

 

 

Kijkhoeken voor 

voetgangers verhogen 

 

Naast de verlichting die afgestemd moet worden 

op de groenvoorzieningen zodat er geen 

ongewenste schaduweffecten ontstaan, is het ook 

belangrijk dat er geen groenvoorziening of 

verlichting in de kijkhoeken wordt geplaatst. 
 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

Foutief, gevaarlijk of 

hinderlijk parkeren en 

stilstaan tegengaan 

 

Indien men parkeerplaatsen verwijdert en men het 

stilstaan en parkeren daarop wil verbieden, zal het 

noodzakelijk zijn om daar de bijkomende  

maatregelen voor te treffen die het fysiek 

onmogelijk maken om daar nog te parkeren of stil 

te staan. Dit kan via anti-parkeerpaaltjes, maar kan 

ook op meer functionele wijzen (zoals ‘nietjes’, 

‘zitbank voor wachtende ouders’, etc.) 
 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

Parkeren organiseren 

 

Parkeerplaatsen verwijderen op zich zonder een 

goed alternatief, is geen goede zaak als er reeds een 

hoge parkeerdruk heerst. Het is daarom goed om 

het parkeren te organiseren in de schoolomgeving 

(liefst in combinatie met een voetpool). 
 

 

Parkeerplaatsen 

verwijderen 

 

 

Rijbaan fysiek of visueel 

versmallen 

 

Als men parkeerplaatsen verwijdert zorgt dit in 

eerste instantie voor een visuele verbreding van de 

rijbaan. Het is daarom aan te raden om de rijbaan 

visueel of fysiek te versmallen. 
 

 

Gemengd verkeer 

 

 

Rijbaan fysiek versmallen 

 

Als men de rijbaan fysiek versmalt op een weg waar 

gemengd verkeer is toegelaten, moet men er voor 

zorgen dat alle weggebruikers er nog steeds op een 

veilige manier gebruik van kunnen maken van. 
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9.2.3. Gegevensanalyse: prioritaire en optionele eigenschappen 

 
 

Indicator 

 

Prioritaire kenmerken 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Geleidende of beschermende infrastructuur 

 

Slemlaag onder het zebrapad 

 

Voetpaduitstulping 

 

 
 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

Openbare verlichting 

en groenvoorziening 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Parkeren 

 
Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 
 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

Openbaar vervoer 

 

X 
 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

Fietspaden 

 

Gemengd verkeer toelaten 

 

X 

 

 

Snelheid 
 

 

 

 

 

X 

 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

Rijbaan visueel versmallen 
 

Horizontale snelheidsremmers 
 

 

Zwaar verkeer 

 

 

X 

 

Tonnagebeperking 
 

Tonnageverbod 
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9.2.4. ‘Duurzaam veilige’ standaardfiches lokale weg type III extra muros 
 

9.2.4.1. Lokale weg type III extra muros – ‘duurzaam veilige’ 
standaardfiche 1 

 

 

Indicator 

 

Prioritaire kenmerken 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Geleidende of beschermende infrastructuur 

 

Slemlaag onder het zebrapad 

 

Voetpaduitstulping 

 

 
 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

Openbare verlichting 

en groenvoorziening 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Parkeren 

 
Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 
 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

Openbaar vervoer 

 

X 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

Fietspaden 

 

Gemengd verkeer toelaten 

 

X 

 

 

Snelheid 
 

 

 

 

 

X 

 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

Rijbaan visueel versmallen 
 

Horizontale snelheidsremmers 
 

 

Zwaar verkeer 

 

 

X 

 

Tonnagebeperking 
 

Tonnageverbod 
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9.2.4.2. Lokale weg type III extra muros – ‘duurzaam veilige 

standaardfiche 2 
 

 

Indicator 

 

Prioritaire kenmerken 

 

Optionele kenmerken 
 

 

 

Oversteekplaats 

 

Zebrapad 

 

Verkeersbord F49 

 

 

 

Kijkhoeken verhogen 

 

Geleidende of beschermende infrastructuur 

 

Slemlaag onder het zebrapad 

 

Voetpaduitstulping 

 

 
 

Zichtbaarheid van 

de school 

 

Octopuspaal 

 

Accentverlichting bij de schooltoegang 

OF 

Ander materiaal en/of kleuren bij de 
schooltoegang 

OF 

Aandachtstrekkers bij de schooltoegang 

 

A23 op de rijbaan geschilderd 

 

Inventarisatie en optimalisering van 

de signalisatie 

 

Openbare verlichting 

en groenvoorziening 

 

Groen en verlichting op elkaar 

afstemmen 

 

Verlichting boven zebrapad 

 

 

Parkeren 

 
Foutief, gevaarlijk of hinderlijk 

parkeren en/of stilstaan tegengaan 

 

Parkeerplaatsen verwijderen 

 

Parkeren organiseren 
 

Anti-parkeerpaaltjes 

 

Openbaar vervoer 

 

X 

 

Bushalte verplaatsen of herschikken 

 

Fietspaden 

 

Gemengd verkeer toelaten 

 

X 

 

 

Snelheid 
 

 

 

 

 

X 

 

Rijbaan fysiek versmallen 
 

Rijbaan visueel versmallen 
 

Horizontale snelheidsremmers 
 

 

Zwaar verkeer 

 

 

X 

 

Tonnagebeperking 
 

Tonnageverbod 
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10. Lokale weg type 3 intra muros (binnen stadscentrum) 
 

Het Brugse stadscentrum vereist een specifieke aanpak door o.a. UNESCO werelderfgoed, 

de combinatie van een woon- en economische zone, de grote mix van weggebruikers die er 

zowel tijdens de week als tijdens het weekend vertoeven, enzovoort. De indicatoren en hun 

specifieke eigenschappen zoals die voorheen zijn beschreven, zullen dus met een andere 

bril moeten worden bekeken. Overleg met de erfgoedcel bij stad Brugge en afstemming op 

hun managementplan is hier dan ook cruciaal.  

 

Om de bovenstaande redenen zal de praktische uitwerking van de lokale weg type III intra 

muros pas in een latere fase worden aangepakt. 
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Hoofdstuk 5  
Maatwerk: toepassing ‘duurzaam veilige’ 

standaardfiches op de Brugse schooltoegangen 
 

1. Algemene omkadering 
 

Per schooltoegang op het Brugse grondgebied werd/ wordt door de projectgroep 

‘zichtbaarheid van oversteekplaatsen aan de schooltoegangen’ een maatwerkfiche 

opgemaakt die enerzijds gebaseerd zijn op de – in het vorig hoofdstuk omschreven - 

‘duurzaam veilige’ standaardfiches en anderzijds op de infofiches65 die werden verkregen 

van de scholen zelf en de specifieke omgeving waar ze deel van uitmaakt.  

 

In totaliteit zijn er ongeveer 160 schooltoegangen gelegen op ons grondgebied. Daarvan 

werden prioritair maatwerkfiches opgemaakt voor die schooltoegangen die gelegen zijn 

langs een verbindings- of ontsluitingsweg.  Deze schooltoegangen werden als prioriteit 

beschouwd omdat dit wegen zijn die een verkeersfunctie combineren met de drukte (en mix 

van weggebruikers) van een schoolomgeving. Vervolgens werden/ worden de 

maatwerkfiches van de schooltoegangen die gelegen zijn op een lokale weg type III buiten 

het stadscentrum opgemaakt. Ten vroegste vanaf de lente 2018 zullen de schooltoegangen 

die gelegen in het stadcentrum worden behandeld. Deze laatste groep wordt afzonderlijk 

benaderd omdat het Brugse stadscentrum andere noden en behoeften heeft dan de wegen 

die op de randgemeenten zijn gelegen. 

 

De opgemaakte maatwerkfiches worden echter niet aan deze bijdrage gekoppeld omdat dit 

slechts een loutere weergave zou zijn van de voorgestelde maatregelen waardoor men 

informatie mist met betrekking tot de aanpak, de redenering, etc. Bovendien zou dit deze 

bijdrage onnodig uitbreiden waardoor deze te omslachtig wordt. Om een bepaalde 

maatwerkfiche in detail te bekijken, wordt daarom aanbevolen om een afspraak te maken 

via volgend mailadres: veiligeschoolomgeving@politiebrugge.be 

                                                                        

65 Naar alle scholen werd door de projectgroep een vragenlijst/ invulfiche opgestuurd waar onder andere 
de knelpunten met betrekking tot het verkeer in de dichte schoolomgeving en de reeds bestaande 
initiatieven rond verkeersveiligheid konden vermeld worden. De informatie uit deze infofiches werd door 
de projectgroep steeds meegenomen bij de uitwerking van de maatwerkfiche van deze betreffende 
schooltoegang(en). 
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2. Overzicht Brugse schooltoegangen – wegcategorie 
 

De maatwerkfiches van alle Brugse schooltoegangen worden dan niet in deze bijdrage 

besproken, wel wordt in de onderstaande punten een overzicht gegeven van de Brugse 

schooltoegangen per wegcategorie zodat er al een beter inzicht kan verkregen worden in de 

potentiële aanpak. Om deze weergave wat overzichtelijk te houden, worden de 

schooltoegangen per regio opgesplitst. 

 

Opmerking: hier wordt louter een opsomming gegeven van de schooltoegangen die gelegen 

zijn aan een bepaalde wegcategorie. De functie en andere informatie over deze 

wegcategorie kan teruggevonden worden in het vorige hoofdstuk waar deze volledig 

werden uiteengezet. 

 

2.1. Primaire weg type I 

 

In Brugge is er één schooltoegang gelegen langsheen een primaire weg type I. Deze bevindt 
zich in de regio Noord. 

 
 

Regio Noord 
 

De Lisblomme – Zeebruggelaan 

 

2.2. Secundaire weg type II 

 

Langsheen een secundaire weg type II zijn in Brugge 3 schooltoegangen gelegen. Daarvan 

zijn er 2 gelegen in de regio Noord en één in de regio West. 

 
 

Regio Noord 

 

Regio West 
 

Sint-Leo C – Blankenbergse Steenweg 

 

De Berkjes – Torhoutse Steenweg 

Sint – Leo C – Oostendse Steenweg  
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2.3. Secundaire weg type III 

 

Langsheen een secundaire weg type III zijn in Brugge 9 schooltoegangen gelegen: 8 daarvan 

zijn gelegen in de regio West en één in de regio Oost. 

 
 

Regio West 

 

Regio Oost 
 

OLV Hemelvaart Instituut – Gistelse Steenweg 

 

OLVA Steenbrugge – Baron Ruzettelaan 

Sint-Lodewijkscollege – Spoorwegstraat 

Sint-Lodewijkscollege – Gistelse Steenweg (146 A)  

Sint-Lodewijkscollege – Gistelse Steenweg (440)  

Sint-Lodewijkscollege – Stationslaan  

Syntra West – Spoorwegstraat  

Ter groene Poorte – Spoorwegstraat  

Vrij Handels en Sportinstituut - Spoorwegstraat  

 

2.4. Lokale weg type I 

 

6 schooltoegangen zijn gelegen langsheen een lokale weg type I: 2 daarvan zijn gelegen in 

de regio Noord en 4 in de regio Oost. 

 
 

Regio Noord 

 

Regio Oost 
 

De Smalle – Brugse Steenweg 

 

Guido Gezelleschool (Steiner) – Astridlaan (86) 

Onze Bijenkorf – Damse Steenweg OLVA De Meersen – Astridlaan (390) 

 OLVA De Meersen – Astridlaan (410) 

 Rudolf Steinerschool – Astridlaan (86) 
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2.5. Lokale weg type IIa 

 

Langsheen een lokale weg type IIa zijn er in Brugge 9 schooltoegangen gelegen, allen in de 

regio West. 

 
 

Regio West 
 

De Boomhut (Freinetschool) – Koning Leopold III-Laan 

Howest – Rijselstraat 

Immaculata (basis) – Koningin Astridlaan (4) 

Immaculata-Instituut (Secundair) – Koningin Astridlaan (4) 

Koninklijk Technisch Atheneum – Rijselstraat 

Sint-Lodewijkscollege (Lenteweelde) – Jan Breydellaan 

Sint-Michiels Afdeling A – Dorpsstraat 

Sint-Michiels Afdeling A – Rijselstraat 

Vives – Koningin Astridlaan 

 

2.6. Lokale weg type IIb 

 

Eén schooltoegang is gelegen langsheen een lokale weg type IIb in de regio West. 

 
 

Regio West 
 

Ten Briele – Syntra west 

 

2.7. Lokale weg type III extra muros 

 

In Brugge zijn de meeste scholen – zoals het in principe ook hoort – gelegen langsheen een 

lokale weg type III. In concreto gaat het hier om 134 schooltoegangen waarvan er 92 

schooltoegangen gelegen zijn buiten het stadscentrum (extra muros). Daarbij zijn 16 

schooltoegangen gelegen in de regio Noord, 33 in de regio West, 39 in de regio Oost, en 4 in 

de regio Centrum (Christus-Koning). 
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Regio West 

 

Regio Oost 
 

Abdijschool van Zevenkerken – Zevenkerken 

 

Campus IMB Brugge - Blekerijstraat 

Atheneum Jan Feveyn – Baron de Serretstraat Campus IMB Brugge – Boogschutterslaan 

KA Vijverhof Freinetschool De Passer – 

Vijverhoflaan 

Campus IMB Brugge – Park and ride parking 

Brughia 

Het Anker – Beisbroekdreef De Linde – Brieversweg 

Immaculata (basis) – Veldstraat De Linde – Waterwilgen 

Immaculata-Instituut – Veldstraat Freinetschool De Tandem – Leopold 

Debruynestraat  

De Triangel – Diksmuidse Heerweg Freinetschool De Tandem – Prins Leopoldstraat 

Kaproenen – Kaproenenhof De Zonnetuin – Ter Lo 

Kaproenen – Oorlogsvrijwilligerslaan De Zonnetuin – Beeweg 

Manitoba – Manitobalaan Guido Gezelleschool (Steiner) - Boudewijnlaan 

Noordveld – Noordveldstraat Haverlo – Weidestraat 

OLV Hemelvaart Instituut – Doornstraat Haverlo – Tulpenstraat 

OLV Hemelvaart Instituut – Keurvorst Karel 

Theodoorstraat 

KA Assebroek (basisschool Jan Feveyn) – 

Weidestraat 

Sint-Lodewijkscollege (Sint-Andries) - 

Daveluystraat 

KA Assebroek (basisschool Jan Feveyn) - 

Daverlostraat 

Sint-Lodewijkscollege (Sint-Andries) - 

Knotwilgenlaan 

KA Assebroek basisschool Jan Feveyn campus 

Paalbos – Gemeneweideweg-zuid 

Sint-Lodewijkscollege – Doornstraat  Kantelberg – De Linde 

Sint-Lodewijkscollege – Sint-Arnolduslaan Kantelberg - Dekenstraat 

Sint-Lodewijkscollege – Magdalenastraat Kantelberg – Malehoeklaan 

Sint-Lodewijkscollege  (afdeling Zandstraat) – 

Zandstraat 

Kantelberg – Vijversdreef 

De Varens – Nieuwe Sint-Annadreef Kantelberg – Raadsherenlaan 

Ravelijn - Barrièrestraat Koninklijk Atheneum III Assebroek - Daverlostraat 

Sint-Lodewijkscollege (Sint-Andries) – Koude 

Keukenstraat 

Koninklijk Atheneum III Jan Feveyn Assebroek – 

Weidestraat 

Sint-Michiels afdeling A – Ten Boomgaard Mozaïek – Karel Van Manderstraat 

Sint-Michiels afdeling B – Sint-Michielslaan Mozaïek – Pastorieweg 

Sint-Michiels afdeling B – Sint-Godelievelaan OLVA De Meersen – De Munte 

Ter Groene Poorte – Kerkebeekpad OLVA De Touwladder – Collegestraat 

Ter Groene Poorte - Groenepoortdreef OLVA Sint-Katarina – Hortensiastraat 



 

 

 

  

 

151 

ZoWe verpleegsterschool – Barrièrestraat OLVA Sint-Katarina – Sint-Katarinastraat 

Vives – Xaverianenstraat OLVA Steenbrugge – Oude Spoorwegbedding 

Vives – Ventweg expressweg OLVA ’t Sparrenhof – Dries 

Vrij Technisch Instituut – Zandstraat  Onze-Lieve-Vrouwecollege - Collegestraat 

Vrij Technisch Instituut – Pauwstraat Onze-Lieve-Vrouwecollege - Vondelstraat 

Vrij Technisch Instituut – Lieven Bauwensstraat Onze-Lieve-Vrouwecollege – Sint-Kristoffelstraat 

 Rudolf Steinerschool – Oliemolenstraat 

 SASK basisschool – Fortuinstraat 

 SASK basisschool – Veltemweg 

 Sint-Andreaslyceum – Fortuinstraat 

 Wonderwijs – Polderstraat 

 Wonderwijs – Sint-Kristoffelstraat 

 
 

Regio Noord 

 

Regio Centrum (Christus-Koning) 
 

De Komme – Korendragerstraat 

 

Basisschool Sint-Lodewijk – Gerard Davidstraat (6) 

De Komme – Sint-Jozefstraat 

De Lenaard – Sint-Lenaardsstraat Basisschool Sint-Lodewijk – Gerard Davidstraat 

(57) De Lisblomme - Zeewege 

De Pannebeke – Pannebekestraat Basisschool Sint-Lodewijk Pim Pam Poen-  Karel 

Mercierstraat De Regenboog – Karel Ledeganckstraat 

De Smalle – Smallestraat Basisschool Sint-Lodewijk - Kerkplein 

OLV Ter Duinen – Ploegstraat  

OLV Ter Duinen – Zustersstraat  

OLV Ter Duinen – Evendijk-Oost  

Roezemoes – Zustersstraat (13)  

Roezemoes – Zustersstraat (9)  

Sint-Leo B – (kleuter + lager) Palingstraat  

Sint-Leo B (kleuter) – Wilgenstraat  

Sint-Leo B – (lager) Potentestraat  

Ter Poorten – Gijzeleweg  

Ter Poorten – Stationsstraat  
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2.8. Lokale weg type III intra muros 
 

In het Brugse stadscentrum (intra muros) zijn 42 schooltoegangen gelegen langsheen een 

lokale weg type III. 

 
 

Regio Centrum (stadskern)  
 

GO basis afdeling Vrijdagmarkt – Vrijdagmarkt 12 

GO basis afdeling Spiegelrei – Genthof 

GO basis afdeling Spiegelrei – Sint-Jansstraat 

Basisschool Brugge – Wapenmakersstraat 

De Springplank – Hugo Losschaertstraat 

De Springplank – Klaverstraat 

Hemelsdaele – Sint-Maartensplein 

Het Palet – Groenestraat 

Het Palet – Guido Gezelleplein 

Het Palet – Mariastraat 

Het Palet – Nieuwstraat 

Het Palet – Simon Stevinplein 

Hotel en toerismeschool Spermalie – Snaggaardstraat 

Koninklijk Atheneum I – Annuntiatenstraat 

Koninklijk Atheneum I – Sint-Clarastraat 

Lyceum Hemelsdaele – Generaal Lemanlaan 

Middenschool van het GO Brugge Centrum – Hugo Losschaertstraat 

Spermalie (secundair) – Oliebaan 

Spermalie (secundair) – Potterierei 

Spermalie (secundair) – ’t Gotje 

Sint-Andreas - Eekhoutpoort 

Sint-Andreas – Garenmarkt (8) 

Sint-Andreasinstituut – Garenmarkt (8) 

Sint-Andreasinstituut - Willemijnendreef 

Sint-Andreasinstituut - Groeninge 

Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut – Guido Gezelleplein 
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Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut – Mariastraat 

Sint-Jozefinstituut – Annuntiatenstraat 

Sint-Jozefsinstituut – Artoisstraat (14) 

Sint-Jozefsinstituut – Artoisstraat (5) 

Sint-Jozefsinstituut - Giststraat 

Sint-Jozefsinstituut – Noordzandstraat 

Sint-Jozefsinstituut - Zilverstraat  

Sint-Leo A – Elisabeth Zorghestraat 

Sint- Leocollege – Elisabeth Zorghestraat 

Sint-Leocollege - Carmersstraat 

Stedelijke Academie Voor Schone Kunsten – Arsenaalstraat 

Stedelijke Academie Voor Schone Kunsten – Katelijnestraat 

Technisch Instituut Heilige Familie – Groenestraat 

Technisch Instituut Heilige Familie – Oude Zak 

Vrij Technisch Instituut – Boeveriestraat 

Vrij Technisch Instituut - Begijnevest 

 

 

3. Tot slot… 
 

Ter afsluiting van deze bijdrage is het zinvol om nogmaals het belang van een integrale en 

geïntegreerde aanpak te benadrukken. Een duurzaam veilige verkeerssituatie kunnen we 

maar bereiken als er gelijkmatige aandacht wordt besteed aan educatie/ sensibilisering, de 

weginfrastructuur en de handhaving en dit in samenwerking en overleg met alle relevante 

partners. 
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