
 

 

 

 

 

 

Belangrijke mededeling 

We vragen graag expliciet uw aandacht voor het karakter van de studie. We willen er op wijzen 

dat de studie het vertrekpunt is om tot een nieuwe wegencategorisering te komen. Na de studie 

zijn de bevoegde en betrokken actoren met de methodiek verder aan de slag gegaan. De kaarten 

die in de studie aan bod komen, zullen niet één op één overeenkomen met de definitieve 

categorisering. Het document bevat in geen geval een definitief beleidsmatig standpunt. 

Meer informatie? 

Kijk op Toekomstgerichte vervoersnetwerken | Vlaanderen.be 

Of neem contact op via beleid@mow.vlaanderen.be 

 

https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/toekomstgerichte-vervoersnetwerken
mailto:beleid@mow.vlaanderen.be
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1.1.1.1. IIIINLEIDING NLEIDING NLEIDING NLEIDING     

 OPBOUW WERKBLOK 3 

In dit werkblok wordt een nieuw aangepast netwerkconcept voorgesteld voor de Vlaamse 

wegencategorisering, waarna het zal worden toegepast in werkblok 4.  

In dit hoofdstuk wordt de doelstelling van het werkblok verder toegelicht, alsook belangrijke definities 

aangehaald van begrippen die aan de basis liggen van het netwerkconcept:  robuustheid,  knooppunten en 

kruisingen. Vervolgens worden de principes waaraan het netwerkconcept moet voldoen volgens de 

conclusies uit het vorige werkblok ingeleid (multimodaliteit, hiërarchie, regimes en ruimtelijke inpassing). 

Daarna worden deze verschillende hoofdprincipes verder uitgewerkt.  

Hoofdstuk 2 behandelt het principe multimodaliteit; hoofdstuk 3 het principe hiërarchie; hoofdstuk 4 de 

verschillende regimes en hoofdstuk 5 de ruimtelijke inpassing. 

In hoofdstuk 6 wordt de implementatie van het netwerkconcept benaderd door verschillende invalshoeken 

voor een uiteindelijke wegenselectie te bepalen met bijhorende inrichtingsprincipes. Dit deel vormt een 

inleiding op werkblok 4 waarin zowel de invalshoeken voor selectie als de inrichtingsprincipes verder zullen 

worden uitgewerkt. 

 DOELSTELLING WERKBLOK 3 

Het doel van dit werkblok is om de principes voor een bijgestelde categorisering en de bijhorende 

inrichtingsprincipes van de Vlaamse wegen te bepalen gebaseerd op het robuustheidsprincipe (dit wil 

zeggen de betrouwbaarheid van verbinding, capaciteit en reistijd). Het nieuwe netwerkconcept dient te 

leiden tot  

[1] een verbeterde doorstroming (zowel op het hoofdwegennet als op het onderliggend wegennet);  

[2] een efficiënte afwikkeling van de verschillende vervoersstromen (personenvervoer, collectief vervoer, 

logistiek vervoer, ADR-transporten,...;   

[3] verkeersveilig gebruik voor de verschillende verkeersdeelnemers;  

[4] de kwalitatieve inbedding van wegen in de ruimtelijke omgeving.  

Conform de opdracht in het bestek voor deze studie beschreven worden de principes omschreven in dit 

werkblok in het volgende werkblok 4 toegepast op de selectie van de hoofdwegen en ‘secundaire’ wegen1 

in Vlaanderen. Op deze manier zal een gecategoriseerd netwerk ontstaan dat een functioneel kader biedt 

                                                                 

1 Bij de beschrijving van de wegcategorieën zal blijken dat de terminologie ‘secundaire wegen’ die ingeburgerd is 

geworden sinds het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen niet wordt behouden in de bijgestelde categorisering en 

vervangen wordt door ‘regionale wegen’. We zullen verder in de tekst  deze nieuwe term gebruiken. 
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voor mobiliteits- en ruimtelijk beleid en een operationeel kader vormt voor het wegontwerp en 

verkeersmanagement.  

 DEFINIT IES  

1.3.1. HET BEGR IP RO BUUSTHEID  

Robuustheid is het leidende principe in de gehele studie. In werkblok 1 is er voor deze studie een specifieke 

definitie van robuustheid omschreven. Deze definitie is gebaseerd op de bestaande literatuur, maar werd 

aangepast aan de specifiek Vlaamse situatie (o.a. gekenmerkt door hoge gevoeligheid van grote delen van  

hoofdwegennetwerk voor de afwikkeling op de ringwegen rond Antwerpen en Brussel en door de beperkte 

performantie van het onderliggend net omwille van lintbebouwing en kerndoorsnijdingen). Vaak wordt 

robuustheid verklaard als het vermogen van een systeem om storingen op te vangen. Berdica (2002) ziet 

het begrip robuustheid als antoniem van kwetsbaarheid van netwerken. Maar robuustheid is een breed 

interpreteerbare term, verschillende definities laten ruimte voor interpretatie. In het werk van Snelders et 

al. (2004) zijn deze benaderingen verzameld, en wordt een globale definitie gerapporteerd:  

“Robuustheid is het vermogen om de geplande functie waarvoor het verkeers- en vervoersnetwerk 

ontworpen is te blijven vervullen, ondanks verstoringen.”  

Maar het blijkt dat bij deze benadering robuustheid vaak wordt afgezwakt naar een operationele 

benadering, als aspect binnen het begrip betrouwbaarheid in verband met reistijd. Hoe dan ook heeft de 

definitie te maken met de beleidskeuzes en beleidsprioriteiten die in Vlaanderen ruimer liggen dan het 

nastreven van betrouwbare reistijden. Daarom wordt hier een andere definitie gehanteerd:  

“Onder robuustheid verstaan we het vermogen om de functie waarvoor het netwerk ontworpen is te blijven “Onder robuustheid verstaan we het vermogen om de functie waarvoor het netwerk ontworpen is te blijven “Onder robuustheid verstaan we het vermogen om de functie waarvoor het netwerk ontworpen is te blijven “Onder robuustheid verstaan we het vermogen om de functie waarvoor het netwerk ontworpen is te blijven 

vervullen, ook in situaties vervullen, ook in situaties vervullen, ook in situaties vervullen, ook in situaties die die die die afwijken vafwijken vafwijken vafwijken van de reguliere gebruikersomstandigheden.”an de reguliere gebruikersomstandigheden.”an de reguliere gebruikersomstandigheden.”an de reguliere gebruikersomstandigheden.”    

Het robuuste netwerk maakt onderscheid tussen verschillende gebruikers, schaalniveaus, 

verplaatsingsmotief, functie, en verschil in modi. Het streeft naar een algemene betrouwbaarheid, zowel 

in reguliere als in afwijkende omstandigheden. Het netwerk moet dus op een voorspelbare manier kunnen 

functioneren, waarbij de prestaties van het netwerk met een bepaalde zekerheid kunnen worden 

ingeschat. Voor Vlaanderen betekent dit onvermijdelijk dat een robuust netwerk zowel het hoofdwegennet 

als het regionale netwerk als samenhangende rasters dient te beschouwen. De rasters van het 

hoofdwegennet zijn immers veel te grofmazig om in alle omstandigheden niet reguliere verkeerssituaties 

te kunnen opvangen. In hoeverre ook het onderliggende netwerk mee dient ingeschakeld in deze 

rasterstructuur, dan wel dat ze via boom- of lussenstructuur beter kunnen opgevat worden als niet 

doordringbare mazen, wordt verder in dit werkblok beschreven.   

1.3.2. KNOOPPUNTE N E N KR UIS INGE N  

De term knooppunten wordt zowel gebruikt in de mobiliteitsplanning m.b.t. de verkeers- en 

vervoersnetwerken als in de ruimtelijke planning m.b.t. sommige locaties. 

Vervoersknooppunten in het wegennetwerk noemen we verder kruisingen: het zijn punten waar 

verkeersstromen vanuit verschillende schakels in het netwerk samenkomen of elkaar kruisen zonder dat 
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een uitwisseling van de verkeerstromen mogelijk is. In dit laatste geval gaat het om ongelijkvloerse 

kruisingen. Kruisingen van gewone wegen (dus niet van autosnelwegen) waar die uitwisseling tussen de 

stromen wel mogelijk is worden ook wel kruispunten genoemd. 

Een bijzonder soort kruisingen zijn de schakelpunten: het zijn kruisingen waar kan overgeschakeld worden 

het de ene wegcategorie op een andere, bv. van een internationale wegverbinding op een regionale weg. 

Wanneer uitwisseling tussen verschillende modi mogelijk is gaat het om overstappunten (bij 

personenvervoer) of overslagpunten (bij goederenvervoer). Overstappunten noemen we ook mobipunten. 

Daarbij wordt verstaan dat behalve een overstap op openbaar vervoer ook een overstap op deelsystemen 

(bv. deelfietsen) kan voorzien worden. 

Ruimtelijke knooppunten zijn locaties met een concentratie aan voorzieningen en inwoners en met een 

bepaald ontsluitingsniveau door vervoersnetwerken. In het Beleidsplan Ruimte 2  wordt gesteld dat 

knooppunten met voldoende knooppuntwaarde in het systeem van collectief vervoer en de 

fietsinfrastructuur de basis vormen voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De ontwikkeling van 

woongelegenheden, werkplekken en voorzieningen die van belang zijn op het Vlaams niveau gebeurt 

volgens het BRV op basis van het regionaal vervoerssysteem.  

Logistieke knooppunten zijn locaties voor logistieke activiteiten. Voor de selectie van logistieke 

knooppunten vormt de multimodaliteit van de ontsluiting ervan een belangrijke voorwaarde volgens het 

BRV. 

 PRINCIPES NETWERKCONCEPT  

De principes waaraan het netwerkconcept moet voldoen worden geformuleerd op basis van de 

doelstellingen en conclusies uit werkblok 2. Vier hoofdprincipes vormen de leidraad in wat volgt:  

1) Multimodaliteit 

2) Hiërarchie 

3) Regimes 

4) Ruimtelijke inpassing 

Multimodaliteit heeft betrekking op de meeste wegverbindingen, namelijk daar waar verschillende modi 

(bijvoorbeeld fietsverkeer en autoverkeer) er gebruik van maken. Sommige wegverbindingen zoals 

autosnelwegen zijn dan evenwel unimodaal. Intermodaliteit vinden we terug in sommige knooppunten, 

daar waar een overstap (bij personenvervoer) of overslag (bij goederenvervoer) van de ene modus op de 

andere (bijvoorbeeld van auto naar openbaar vervoer, van vrachtwagen op binnenvaart) mogelijk is. 

De functionele hiërarchie in het netwerk valt samen met het niveau van de verbindingen (afhankelijk van 

afstandsklasse van het verkeer dat er hoofdzakelijk gebruik van maakt. Bij het (inter-)lokaal niveau wordt 

tevens onderscheid gemaakt tussen ontsluitende (verzamelen en verdelen van het verkeer over 

                                                                 

2  Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Strategische visie (2018), p. 34 
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aansluitende onderliggende wegen) en de verbindende functie (naar interlokale knooppunten of wegen 

van hogere orde). Bij wegen van hogere orde blijkt het onderscheid tussen verbinden en verzamelen dat in 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd gemaakt op basis van het in werkblok 2 uitgevoerde 

onderzoek niet relevant binnen de huidige verkeerscontext in Vlaanderen. Binnen de wegencategorisering 

In Nederland werkt men naast de administratieve categorisering (opdeling van de wegen naargelang de 

wegbeheerder wel met een functionele categorisering die onderscheid maakt tussen stroomwegen 

(verbindende wegen), gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.  Deze wordt er mede als 

uitgangspunt genomen voor het wegontwerp3. Met de nieuwe wegencategorisering in Vlaanderen ligt de 

nadruk bij hoofdwegen en regionale wegen  op de verbindingswaarde binnen netwerk. 

Om flexibeler gebruik ook als netwerkprincipe op te nemen wordt een systeem van gebruik van het netwerk 

onder meerdere regimes voorzien. Onder niet reguliere omstandigheden (drukke spits, bij calamiteiten of 

wegenwerken bv.) zoekt het verkeer met behulp van routegeleidingssystemen (GPS, apps) hoe dan ook 

alternatieve routes op. Bedoeling van het voorzien van meerdere netwerkregimes is dit verkeer te 

kanaliseren maar ook om de performantie van het netwerk te verhogen. Voorwaarde hiertoe is de 

hierboven beschreven rasterstructuur op verschillende hiërarchische niveaus die naargelang de situatie op 

voor verkeer op een andere afstandsklasse kan functioneren. Op deze manier kan een veel robuuster 

netwerk ontstaan dan bij een starre opvatting ervan, die in alle omstandigheden moeten voldoen. Het 

kanaliseren langs bepaalde routes die bepaald worden door de verschillende niveaus moet dan weer 

verhinderen dat er een volledig diffuus wegsysteem ontstaat met alle gevaar voor gebrek aan 

verkeersveiligheid en leefkwaliteit in het lokale weefsel. 

Ruimtelijke inpassing van de diverse wegen kan ertoe leiden dat een weg van eenzelfde categorie 

afhankelijk van de ruimtelijke in verschillende segmenten wordt opgedeeld. In die segmenten kunnen dan 

andere inrichtingsprincipes gelden: een regionale weg in buitengebied wordt anders vormgegeven in 

buitengebied dan in een doortocht van een bebouwde kom.  

  

                                                                 

3Dirk de Baan, (2011) Categorisering  en basiskenmerken wegontwerp nieuwe stijl, Verkeerskundecongres 2011 
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2.2.2.2. MMMMULTIMODALITEITULTIMODALITEITULTIMODALITEITULTIMODALITEIT         

Het wegennetwerk is onderdeel van een multimodaal vervoersnetwerk voor personenmobiliteit, 

vrachtvervoer en logistiek.  

Personenvervoer Vrachtvervoer en logistiek  

Stappen (te voet) Pijpleidingentransport 

Verkeer over land 

Trappen (fiets) Binnenvaart 

Openbaar vervoer Treinvervoer 

Privé autoverkeer  Vrachtwagenvervoer 

Luchtvaart Luchtvrachtvervoer Luchtverkeer 

Watertransport Zeevaart / Binnenvaart Verkeer over water 

Figuur 1: schema multimodaal vervoersnetwerk, bron: Universiteit Antwerpen, MINT en Patrick Maes 

(2019) 

Het verkeer over land gaande van voetgangersverkeer tot vrachtvervoer beschikt ten dele over aparte 

infrastructuur (spoorverbindingen, fietssnelwegen, trage wegen voor voetgangers, …), ten dele wordt 

gebruik gemaakt van  het wegennetwerk. Autoverkeer kan gebruik maken van aparte voorbehouden wegen 

(autosnelwegen, autowegen of expreswegen) maar moet het grootste deel van het wegennetwerk delen 

met andere modi.  

Het wegennetwerk moet dus gesitueerd worden binnen het totale mobiliteits- en vervoerssysteem.  Dit 

stelt zowel een planningsopgave als een opgave op het vlak van inrichting verbindingen en verknopingen. 

De planningsopgave bestaat erin een wegverbinding te situeren binnen een multimodale corridor waarbij 

de verplaatsingsmogelijkheden binnen de corridor via de infrastructuren en voorzieningen die er aanwezig 

zijn of gepland worden beschouwd worden. Het gaat daarbij zowel om diverse verbindingen als 

verknopingen.  

De planningscontext bepaalt welke vervoersmodi gebruik zullen moeten maken van de wegverbindingen. 

De verhoudingen tussen modi die gezamenlijk gebruik maken van een verbinding, dient daarom te worden 

bepaald. In Vlaanderen geldt reeds geruime tijd het STOP-principe, en de mate waarin dit blijft gelden is 

omschreven in het Decreet Basisbereikbaarheid (beslissing Vlaamse regering 21 december 2018). Met het 

STOP-principe wordt het beginsel bedoeld op grond waarvan de volgende rangorde wordt gerespecteerd 

voor de wenselijke mobiliteitsvormen: de voetgangers; de fietsers; het collectieve vervoer; het individueel 

gemotoriseerde vervoer. 4 

In dit decreet wordt gesteld dat het STOP-principe zoveel als mogelijk zal gevolgd worden. In het in deze 

studie ontwikkelde netwerkconcept wordt afhankelijk van het hiërarchisch niveau van de verbinding van 

elk van de modi volgende prioriteitsvolgorde vooropgesteld.  

Bij conflicten tussen collectief vervoer of actieve verkeersvormen (te voet gaan en fietsen) en het 

autoverkeer gaan bij gelijk hiërarchische niveau de inrichtings- en kwaliteitseisen van het collectief vervoer 

en het fietsverkeer en voetgangersverkeer voor. Uiteraard geldt die prioriteit ook t.o.v. lagere hiërarchische 

                                                                 

4 Zie Decreet Basismobiliteit, Vlaamse regering 21/12/18, art.2. 21° 
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niveaus van het autoverkeer. Dus de kwaliteitseisen voor een openbaar vervoerverbinding op regionaal 

niveau krijgen prioriteit op de eisen voor het autoverkeerverbindingen op datzelfde niveau of op lokaal 

niveau. 

De inrichtingseisen van zowel de verbindingen als de kruisingen van de verschillende wegcategorieën met 

de netwerken voor de actieve verkeersvormen (voetgangers en fietsers) en met het openbaar 

vervoernetwerk zijn omschreven in werkblok 4.  

Inzake verkeersveiligheidseisen is het STOP-principe van toepassing in alle omstandigheden, zo kan t.a.v. 

het voetgangers- en fietsverkeer bij geen enkel niveau van wegverbinding getornd worden aan de minimale 

ontwerpeisen (bv. breedte voetpaden volgens verordening, minimale ontwerpmaten tussenstrook en 

fietspaden volgens Vademecum). 

In fig. 2 is de toepassing van het STOP-principe rekening houdend met de wegcategorisering schematisch 

weergegeven. 

 

Figuur 2: Denkschema prioritering veiligheidscriteria , bron: Universiteit Antwerpen, MINT en Patrick 

Maes (2019) 
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3.3.3.3.     HHHH IËRARCHIEIËRARCHIEIËRARCHIEIËRARCHIE     

 OPBOUW NETWERK 

De functionele hiërarchie binnen het netwerk valt samen met het niveau van de verbindingen en is dus 

afhankelijk van de afstandsklasse van het verkeer dat hoofdzakelijk gebruik maakt van een verbinding.  

Bedoeling van de functionele categorisering van verbindingen is het verkeer van een bepaalde 

afstandsklasse zoveel mogelijk te kanaliseren naar de wegen die daarvoor geselecteerd werden. Daarom 

wordt de selectie van het hiërarchisch niveau van een weg afgestemd op de verbindingen die deze maakt 

met type ruimtelijke knooppunten van een bepaald niveau (bv tussen grootsteden, of van een kleine stad 

naar een grootstad). Op basis van de conclusies uit werkblok 2 wordt volgende hiërarchische indeling van 

de wegencategorisering aangenomen: 

Figuur 3: Hiërarchische indeling wegencategorisering, bron: Universiteit Antwerpen, MINT en Patrick 

Maes (2019) 

De indeling bestaat uit drie hiërarchische niveaus binnen het netwerk: het hoofdwegennetwerk, het 

dragend netwerk en het lokaal netwerk. Deze niveaus hebben te maken met de scheiding van de aard van 

het verkeer op basis van herkomst-bestemming, en zijn bepalend voor het rijgedrag en de wenssnelheid, 

alsook de organisatie van verkeersmanagement en beheer. 

 HOOFDWEGENNET  

Het hoofdwegennet bestaat uit enerzijds de Europese hoofdwegen (EHW) zoals vastgelegd in het TEN-T 

netwerk: deze vormen een op zichzelf staand netwerk op Europees niveau. Anderzijds versterken de 

Vlaamse hoofdwegen (VHW) dit netwerk op Vlaams niveau waarbij de twee categorieën samen een 

grofmazig raster vormen.  

  

Figuur 4: Hoofdwegennet: Europese hoofdwegen (links) en Vlaamse hoofdwegen (rechts), bron: 

Universiteit Antwerpen, MINT en Patrick Maes (2019)  
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 DRAGEND NETWERK  

Het dragend netwerk bestaat uit Regionale wegen (RW) en Interlokale wegen (IW). Regionale wegen 

vervullen een rol voor verplaatsingen op het regionale niveau (lees: schaalniveau ter grootte van een 

provincie). Ze verbinden ruimtelijke knooppunten die op het regionaal niveau functioneren en versterken 

onder bepaalde omstandigheden het hoofdwegennet. De Regionale wegen vormen (samen met de 

hoofdwegen) regionale mazen. Interlokale wegen verbinden lokale knopen en kunnen eveneens 

ingeschakeld worden onder specifieke omstandigheden om bij verstoringen in het hoofdwegennet verkeer 

over langere afstand te kanaliseren. Dit om te vermijden dat het lokale netwerk en de lokale leefomgeving 

door sluipverkeer belast wordt. De Interlokale wegen vormen samen met de wegen van hogere orde een 

fijnmaziger raster (de interlokale mazen) dat – om sluipverkeer te vermijden binnen het concept van het 

robuust wegennet als niet doordringbaar wordt opgevat. Het weren van sluipverkeer in de interlokale 

mazen houdt een omvangrijke opdracht in voor lokale besturen.  

 

Figuur 5: Toevoeging dragend netwerk: Regionale wegen (links) en Interlokale wegen (rechts), bron: 

Universiteit Antwerpen, MINT en Patrick Maes (2019)  

 LOKAAL NETWERK  

Binnen de mazen gevormd door de interlokale wegen en bovenliggende niveaus van deze wegen bevindt 

zich het onderliggend lokaal netwerk bestaande uit boomstructuren of andere ontsluitingsconcepten (zoals 

verkeerslussen) die sluipverkeer weren. Op lokaal niveau wordt een functioneel onderscheid gemaakt 

tussen de Ontsluitingswegen (OW) en Erftoegangswegen (EW), in tegenstelling tot de hogere niveaus waar 

de nadruk uitdrukkelijk ligt op de verbindende netwerkfunctie. 

 

 

 

  

 

 

Figuur 6: Toevoeging lokaal netwerk binnen mazen dragend netwerk, bron: Universiteit Antwerpen, MINT 

en Patrick Maes (2019)  
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 SCHAKELING TUSSEN NIVEAUS 

De hiërarchische connectie van wegen van een verschillend hiërarchisch niveau dient  verzekerd te worden 

door middel van schakelpunten. Schakelpunten zijn die knooppunten binnen het netwerk waar uitwisseling 

tussen hiërarchische niveaus in het netwerk (bv. van een Europese hoofdweg naar een Regionale weg en 

omgekeerd) mogelijk is. Door netwerkschakels enkel te voorzien waar uitwisseling tussen netwerkniveau 

van maximum één niveau lager of hoger kan oneigenlijk gebruik of sluipverkeer op de laagste wegenniveaus 

voorkomen worden. De onderstaande figuur geeft weer welke niveauschakels wenselijk zijn. 

 

Figuur 7: Schakelpunten tussen wegniveaus, bron: Universiteit Antwerpen, MINT en Patrick Maes (2019) 

Gezien de gegroeide bestaande diffuse structuuropbouw van het wegennetwerk in Vlaanderen is de regel 

van slechts één niveauverspringing toe te laten – zoals die in het Ruimtelijk Structuurplan werd vastgelegd 

– niet haalbaar in de praktijk. Daarom wordt in het schema ook aangegeven dat niveauverspringingen van 

twee niveaus ook aanvaard kunnen worden, indien verantwoord kan worden dat het alternatief (om deze 

schakeling over twee niveaus uit te schakelen) niet haalbaar of wenselijk blijkt. Voor Regionale wegen wordt 

uitzonderlijk zelfs aanvaard dat ook Erftoegangswegen (twee niveaus verschil) aangesloten worden. Daarbij 

zal de verkeersveiligheid van deze aansluiting bijzondere aandacht krijgen en tot restricties leiden (rechts 

in – rechts uit concept). 

 

Met oog op de robuustheid van het netwerkconcept wordt het functioneren van deze schakeling tussen 

niveaus in het volgende hoofdstuk verder verfijnd om ook tegemoet te komen aan situaties die afwijken 

van reguliere gebruikersomstandigheden.  
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4.4.4.4. RRRREGIMESEGIMESEGIMESEGIMES     

 VERSCHILLENDE REGIMES  

Vanuit het streven naar flexibiliteit en robuustheid van het wegennetwerk worden verschillende regimes 

toegepast die het netwerkgebruik verder zullen bepalen. Naast het regulier regime (het ‘normale’ gebruik) 

dient het netwerk ook kwalitatief te functioneren volgens specifieke regimes.  

4.1.1. REGULIE R REGIME  

Bij het reguliere regime wordt het netwerk gebruikt volgens de hiërarchische indeling die werd toegelicht 

in het vorige hoofdstuk. 

4.1.2. SPE CIF IEKE  REG IMES  

De specifieke regimes zijn te onderscheiden door enerzijds structureel weerkerende regimes (bv. specifieke 

routering tijdens het spitsuur, tijdsvenster voor vrachtverkeer in schoolomgevingen of tijdelijke zone 30 bij 

begin en einde schoolactiviteit) en anderzijds uitzonderlijke regimes (calamiteiten zoals incidenten, 

wegenwerken of evenementen). In wat volgt worden (dagelijks) structureel weerkerende regimes 

omschreven als spitsregimes. 

Spitsregimes laten het toe om op basis van randvoorwaarden uitzonderlijk gebruik te maken van 

onderliggende netwerken; terwijl dit type ‘niveauschakelen’ onwenselijk is bij het reguliere regime. Deze 

“re-routing” is bovendien enkel van toepassing op het hoofdwegennet en het dragend netwerk om 

sluipverkeer op het lokaal netwerk te voorkomen. Niet-dragende lokale wegen en straten dienen dus 

afgeschermd te worden en vereisen een boomstructuur of andere netwerkvorm en regulering die de 

doordringbaarheid van deze lokale mazen tegengaat. Hoewel niveauschakelen volgens het spitsregime de 

voorkeur krijgt, kan bij uitzonderlijke regimes (bv. wegenwerken) het lokaal netwerk wel ingeschakeld 

worden. Ook kan er bij uitzonderlijke regimes niet alleen naar onderliggende niveaus geschakeld worden, 

maar ook naar bovenliggende. 

Het netwerkgebruik volgens het spitsregime wordt gekenmerkt door een ‘robuustheidscascade’ en wordt 

toegelicht in wat volgt. 

 ROBUUSTHEIDSCASCADE  

In de robuustheidscascade worden een reeks maatregelen omschreven die kunnen toegepast worden bij 

het optreden van overschrijdingen van linkbelastingen die kritisch zijn in het wegennetwerk, d.w.z. dat ze 

het functioneren van het netwerk zodanig in het gedrang brengen dat de bereikbaarheid van bepaalde 

ruimtelijke knooppunten of gebieden in het gedrang komt. Het toepassen van re-routing van het 

autoverkeer via het onderliggend netwerkniveau is één van de mogelijkheden. Uit de schematische 

weergave van de cascade van maatregelen blijkt dat deze re-routing dient gezien te worden als een ‘laatste 

optie’. In de cascade wordt onderscheid gemaakt tussen permanente strategieën die erop gericht zijn tot 

structurele vermindering te komen van (piek)verkeersbelastingen op kritische onderdelen van 

wegennetwerk en tactische maatregelen die tot een tijdelijke verlichting van de verkeersdruk kunnen 
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leiden. Permanente maatregelen zijn gericht op aangepaste gedragspatronen van (auto-)mobilisten, bij de 

tactische maatregelen is het de bedoeling dat ze hun gedrag tijdelijke aanpassen. 

Een eerste reeks permanente maatregelen is gericht op modal shift of time shift. Modal shift kan bestaan 

het omschakelen naar alternatieve vervoersvormen (openbaar vervoer, fiets of te voet gaan voor korte 

verplaatsingen), carpool maar ook overgaan tot alternatieve vormen van interactie tussen 

activiteitenplaatsen, t.t.z. telewerken, teleconferentie e.d. . Time shift bestaat erin later of vroeger te 

vertrekken om de spitsperiode te vermijden. Maatregelen om de modal shift te bevorderen vergen 

ontwikkeling van kwaliteitsvolle alternatieven (o.a. verdere aanleg van fietssnelwegen) en het minder 

aantrekkelijk maken van het autogebruik, minstens op de piekmomenten in de congestiegebieden. 

Invoering van slimme kilometerheffing is er een voorbeeld van. 

Ook het bevorderen van combi-mobiliteit kan bijdragen tot het verlichten van de overbelaste wegsecties. 

Het gaat om Park and Ride, Park and Bike en aanbod van deelmobiliteit in mobipunten die zodanig 

gesitueerd zijn dat ze een aantrekkelijk alternatief vormen voor automobilisten vooraleer ze in een 

congestiezone terecht komen. 

 Bovengenoemde maatregelen kunnen leiden tot aangepaste gedragspatronen van (auto-)mobilisten. 

Figuur 8: Robuustheidscascade, bron: Universiteit Antwerpen, MINT en Patrick Maes (2019) 
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Ook aanpassingen in het netwerk zijn te overwegen: het gaat daarbij om de realisatie van missing links of 

het aanpassen van kritische capaciteiten op onderdelen van het wegennetwerk die moeten resulteren in 

een grotere robuustheid. Een strategie die puur volgend is op (de trendmatige) evolutie van het 

autoverkeer is daarbij te vermijden. Een voorbeeld van een robuuste aanpassing van de netwerkcapaciteit 

in de realisatie van de Oosterweelverbinding en herinrichting van het noordelijke deel van de Antwerpse 

ring op basis van een sturend ontwerp, gericht op de modal shift vastgelegd in het Toekomstverbond.  

Op de voorgaande figuur zijn ook de tactische maatregelen weergegeven. Via informatie (radioberichten, 

online verkeersinformatie, mobiliteitsapps zoals ‘Slim naar Antwerpen’) kan actuele verkeersinformatie 

vergezeld gaan van aanbevelingen en informatie voor modal shift of time shift (bv. aanbeveling om later te 

vertrekken wegens een file).  

Vervolgens zijn ook verkeersmanagement maatregelen in te zetten: bij een verstoring op een sectie van 

een hoofdweg kan een re-routing aangegeven worden via een alternatieve route op de hoofdwegen (op 

diverse manieren zowel langs de weg als via communicatie in de wagen). Tenslotte kan ook een re-routing 

via het onderliggend dragend wegennet aangegeven worden.  

 SCHAKELEN VIA NETWERKNIVEAUS  

4.3.1. OVER ZICH TSS CHEMA  NETWERKGE BR UIK  VO LGE NS MEERDE RE REG IMES  

Onderstaand schema geeft de schakelingen weer tussen netwerkniveaus voor de verschillende regimes. 

 

Figuur 9: Schakelniveaus voor  verschillende regimes, bron: Universiteit Antwerpen, MINT en Patrick 

Maes (2019) 
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In het reguliere regime maakt verkeer op Europees en Vlaams niveau (aanname het gaat om ritten van 

meer dan 40 km: de afstand tussen middelgrote steden in Vlaanderen is ordegrootte 50 km of meer) 

worden (buiten het riteinde en ritbegin) afgewikkeld op het hoofdwegennet. In dit regime worden 

ritten op interlokaal en regionaal niveau afgewikkeld op de overeenkomstige wegcategorie (in deze 

studie werden als minimum reisafstand resp. 20 en 10 km genomen, uiteraard ook hier abstractie 

gemaakt van het ritbegin en riteinde). Kortere ritten worden vooral afgewikkeld op de lokale 

wegcategorieën. 

 

In het linkerdeel van figuur 9 wordt aangegeven dat in het spitsregime voor verplaatsingen op 

bovenregionale schaal bij verstoringen in het hoofdwegennetwerken ook kan teruggeschakeld worden  

naar het dragend netwerk. Een terugschakeling omwille van piekverstoringen naar het lokale netwerk 

zal steeds vermeden worden, ook voor verplaatsingen op interlokaal niveau. In het rechterdeel van 

deze figuur is schematisch weergegeven dat bij specifieke regimes (bv. wegenwerken, wegblokkering 

door een ongeval, …) lokale wegen zo nodig wel kunnen ingeschakeld worden bij re-routing van het 

verkeer. In specifieke gevallen kan dat ook gebeuren met hogere wegcategorieën.  

 

Het flexibeler gebruik van het wegennet bij niet reguliere omstandigheden (in vergelijking met 

voorzien in de starre wegencategorisering die werd ingevoerd op basis het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen) heeft als bedoeling rekening te houden met verstoringen die kunnen optreden. Geenszins 

wil dit een vrijgeleide zijn om het onderliggend wegennet te belasten met sluipverkeer. Integendeel: 

het voorgestelde flexibel gebruik moet bij overbelasting van het hoofdwegennet of andere 

verstoringen de verkeersdruk in de omgeving ervan kanaliseren en weghouden uit kwetsbare 

omgevingen. Daarom moet de doorgankelijkheid voor autoverkeer van de lokale mazen verder 

afgebouwd worden. Dit kan door boomstructuren, lussen e.a. netwerkvormen te introduceren of 

d.m.v. circulatiebeperkingen af te dwingen. Ook bestaan er verschillende vormen en technieken van 

selectieve toegankelijkheid (bv. verdwijnpalen, cordonbewaking met camera’s met 

kentekenherkenning e.d.). Toepassing van woonerven, fietsstraten e.a. inrichtingsprincipes die uitgaan 

van ‘autoverkeer als gast in een verblijfsomgeving’ is in deze lokale mazen op zijn plaats. 

 

Het interlokale netwerk vormt samen met de regionale wegen wel een samenhangend, eigenstandig 

netwerk, dat onder niet reguliere omstandigheden kan ingeschakeld worden om verstoringen in het  

hoofdwegennet te omzeilen. Het is echter de bedoeling dat zo’n maasdoorsnijding enkel gebeurd voor 

verkeer met herkomst of bestemming in die maas, zonder dat dus een volledige maasdoorsnijding 

plaatsvindt. Om te verhinderen dat het dragend netwerk ook maasdoorsnijdend wordt gebruikt is het 

van belang te letten op de snelheidsregimes, en capaciteitschecks toe te passen bijvoorbeeld door 

verkeersdosering ingebouwd in verkeerslichtenregelingen e.d.. Uiteraard dient rekening gehouden 

met de draagkracht van de omgeving, gaande van luchtkwaliteits- en geluidsrichtlijnen, tot 

verkeersveiligheidseisen (die bv. kunnen leiden tot toepassen van Zone30 regeling aan scholen) en 

ruimtelijke inpasbaarheid van de verkeersinfrastructuur. Zo kunnen doortochtconcepten – met 

bijhorende lagere snelheidsregimes dan buiten bebouwde kom – zich opdringen in kernen die 

doorsneden worden door Interlokale wegen. 
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4.3.2. VOO RBEE LDS CE NAR IO ’S  R OUTE R ING  B IJ  SP ITSREG IME  

Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk hoe het re-routingprincipe via het dragend netwerk bedoeld is. Het 

is van toepassing op een verplaatsing van iemand die van/naar een bestemming/herkomst ‘A’ buiten een 

maas binnen het hoofdwegennet naar/van een bestemming/herkomst ‘B’ binnen de maas (gelegen op een 

Erftoegangsweg). In het regulier regime wordt voor een zo groot mogelijk deel van de rit gebruik gemaakt 

van de Europese hoofdwegen (EHW). Enkel op het gedeelte binnen de maas dicht bij B gelegen wordt 

gebruik gemaakt van lokale wegen (OW en EW). 

 

 

Figuur 10: route A-B volgens regulier regime 

 

In onderstaande schema’s zijn situaties voorgesteld met verstoringen op het hoofdwegennet (rode kleur). 

Op het  linkse schema gaat het om een verstoring van het EHW, die de vlotheid van reguliere route in het 

gedrang brengt. Daarom kan in dit geval een re-routing gebeuren via een binnen de maas gelegen Vlaamse 

hoofdwegen (VHW) en een Regionale weg (RW) en Interlokale weg (IW). Wanneer ook de VHW verstoord 

wordt is een re-routing mogelijk via een RW en een IW  (fig. 11 rechtse schema). 

 

 

Figuur 11: route A-B volgens spitsregime scenario 1 (links) en scenario 2 (rechts) 
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In de volgende schema’s (fig. 12) is een rit tussen twee punten buiten de maas voorgesteld in het regulier 

regime (links) en bij een verstoring op het hoofdwegennet (rechts). In dit geval is een maasdoorsnijding 

niet gewenst. Wel kan een re-routing gebeuren via de Vlaamse hoofdweg (VHW) i.p.v. de Europese 

hoofdwegen (EHW). 

 

 

 

 

: Figuur 12: route A-C volgens regulier regime (links) en spitsregime (rechts) 
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5.5.5.5. RRRRELATIE ELATIE ELATIE ELATIE TUSSEN TUSSEN TUSSEN TUSSEN MULTIMODALITEITMULTIMODALITEITMULTIMODALITEITMULTIMODALITEIT ,,,,     HIËRARCHIE EN REGIMEHIËRARCHIE EN REGIMEHIËRARCHIE EN REGIMEHIËRARCHIE EN REGIMESSSS     

De drie principes die het concept van de robuuste wegencategorisering bepalen en die hierboven werden 

besproken –  multimodaliteit, functionele hiërarchie en verschillende regimes – moeten bij de 

implementatie (die kan bestaan uit vervoers- en verkeersmanagement, wegontwerp e.d.)  van de 

categorisering met elkaar in verband worden gebracht om onder verschillende omstandigheden het 

functioneren van het wegennet te garanderen. .   In onderstaande figuur wordt de hiërarchische 

wegindeling weergegeven in relatie tot de functie in het vervoersnetwerk en het geldende regime. 

Tegelijkertijd positioneert de figuur ook de netwerkniveaus van andere vervoersmodi (voetgangers, 

fietsverkeer en openbaar vervoer) ten opzichte van het nieuw netwerkconcept om de multimodaliteit 

ervan te bekrachtigen. Voor het autoverkeer is tevens aangegeven van welke wegcategorieën gebruik kan 

gemaakt worden onder verschillende regimes, voor de andere modi is enkel het regulier regime 

aangegeven. Er wordt van uitgegaan dat voor deze modi in tegenstelling tot het autoverkeer onder het 

spitsregime geen re-routing plaatsvindt. Bij werken kan dit uiteraard wel het geval zijn. Wat de matrix 

vooral duidelijk maakt is dat – hoewel de in deze studie besproken categorisering de functies voor het 

autoverkeer aangeeft –  verschillende modi eveneens functioneel opgebouwde netwerken behoeven die 

ten dele eigenstandig zijn los van het wegennetwerk (zoals bv. het TGV en IC netwerk) of ten dele gebruik 

maken van het goederenvervoer.  

Figuur 13: Matrix netwerkconcept: hiërarchie – modus – regime, bron: Universiteit Antwerpen, MINT en 

Patrick Maes (2019) 
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Welk netwerk dan prioriteit krijgt werd reeds onder het hoofdstuk Multimodaliteit besproken (schematisch 

weergegeven in fig.2). De inrichtingseisen die uit de prioritering van de diverse modi bij een bepaalde 

wegcategorie horen zijn uitgewerkt in het werkblok 4. 

De onderlinge verknoping van de verschillende modi gebeurt in mobipunten voor de personenmobiliteit 

en in logistieke knooppunten voor het goederenvervoer. Deze verknoping is eveneens verder uitgewerkt 

in het volgende werkblok 4, vertrekkende van de resultaten van het proces Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 
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6.6.6.6.     RRRRUIMTELIJKE INPASUIMTELIJKE INPASUIMTELIJKE INPASUIMTELIJKE INPASSING SING SING SING     

Het vierde principe dat aan de grondslag ligt van de wegencategorisering bestaat uit de ruimtelijke inpassing 

van de wegen. De ruimtelijke context kan uiteraard bepalend zijn voor de haalbaarheid om een weg op bepaald 

niveau te selecteren. Zo is het niet wenselijk dat een Vlaamse hoofdweg toegankelijk is vanuit de omliggende 

percelen en kan een weg die lintbebouwing kent waarbij de langs gelegen gebouwen noodzakelijk op deze weg 

ontsloten worden dus niet bij die categorie geselecteerd worden. Nochtans is er binnen één categorie wel 

variatie mogelijk van de inrichting en de verkeersregeling (bv. snelheidsregime, al dan niet toelaten van 

vrachtverkeer op wegen die niet tot het hoofdwegennet behoren en niet op vrachtroutes gelegen zijn) mogelijk 

naargelang de ruimtelijk context anders is. Daartoe wordt segmentering inrichting en bijhorende 

verkeersregeling gehanteerd. Met gesegmenteerd wegontwerp werd in Vlaanderen de voorbije twintig jaar een 

ruime ervaring opgebouwd.5 Dit concept is ook in buitenland gekend en toegepast, het werd goed onderbouwd 

door P.Jones6, met o.a. toepassing in Londen7.  

We onderscheiden vier basistypes van van ruimtelijke verstedelijkingscontext: 

1. Open gebied 

2. Lintbebouwing  

3. Kern (doortocht) 

4. Verblijfsgebied (erf) 

Ook logistieke omgevingen kunnen bepalend zijn voor de weginrichting, met name om vrachtvervoer te 

faciliteren. Daarom onderscheiden we ook volgende omgevingen 

5. Havengebied 

6. Bedrijvengebied 

Een wegverbinding kan binnen eenzelfde wegcategorie (met overgangszones of poorten daartussen) in 

verschillende context gesegmenteerd worden opgebouwd. Binnen de segmenten gelden specifieke 

inrichtingsprincipes en kwaliteitsstandaarden voor de verkeersafwikkeling. 

In volgende figuur wordt op basis van de voorgaande matrix de dimensie ruimte toegevoegd. Deze matrix 

geeft vooral inzicht in de mogelijke relaties tussen wegcategorieën en de ruimtelijk context die bepalend zijn 

voor de weginrichting. Ook de aanwezigheid van de verschillende modi is uiteraard van belang voor de 

inrichting. Dit wordt overzichtelijk voorgesteld in fig. 14. 

De inrichting zal behalve met de stedenbouwkundige kwaliteitseisen ook met andere 

omgevingskwaliteitseisen rekening moeten houden. Lucht- en geluidskwaliteit zijn daarbij zowel van belang 

voor de vormgeving (bv. toepassing van uitgravingsprofiel, geluidsschermen, e.d.) maar ook voor de 

verkeersafwikkeling (snelheidsregime, omgevingscapaciteit). 

                                                                 

5 Zie verschillende start- en projectnota’s van weginrichtingsprojecten en streefbeeldstudies 
6 Jones, P. M., Boujenko, N., & Marshall, S. (2007). Link and Place: A guide to street planning and design. 
7 https://tfl.gov.uk/info-for/boroughs/street-types#on-this-page-2 
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Figuur 14: Matrix ruimtelijke context, bron: Universiteit Antwerpen, MINT en Patrick Maes (2019) 
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7.7.7.7. IIIINRICHTINGSPRINCIPESNRICHTINGSPRINCIPESNRICHTINGSPRINCIPESNRICHTINGSPRINCIPES     

 ALGEMENE INRICHTINGSPRINCIPES  

De onderscheiden wegcategorieën dienen verschillende functies in het wegennetwerk te vervullen, 

daarom zullen ze ook aan verschillende inrichtingstypologieën beantwoorden. Ze moeten per categorie 

immers specifieke verkeerscategorieën opvangen (bv. dominante afstandsklasse die wordt afgelegd door 

het verkeer dat er gebruik van maakt). Deze types komen overeen met verschillende kwaliteitseisen die 

samengaan met de verkeersfunctie (snelheidsregime, mate van menging van modi, toegestane conflicten 

e.d.). De toe te passen inrichtingstypes staan vermeld in onderstaande tabel. 

Figuur 15: wegsegment types per wegcategorie, bron: Universiteit Antwerpen, MINT en Patrick Maes 

(2019) 

 INRICHTINGSPRINCIPES VOLGENS DE RUIMTELIJKE CONTEXT  

In relatie tot de ruimtelijke inpassing worden de in onderstaande tabel vermelde inrichtingsprincipes 

vooropgesteld voor Vlaamse hoofdwegen, Regionale wegen en Interlokale wegen. De specificatie van de 

inrichtingsprincipes van de inrichting van de lokale wegen valt buiten de scope van deze studie. Mits het 

toepassen van overgangszones en/of verkeerspoorten kunnen op één bepaalde weg achtereenvolgens op 

basis van de ruimtelijke segmentering ervan de overeenkomstige van elkaar verschillende 

inrichtingsprincipes opeenvolgend in het tracéverloop worden toegepast. 
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Figuur 16: Inrichtingsprincipes - ruimtelijke segmentering, bron: Universiteit Antwerpen, MINT en Patrick 

Maes (2019) 

Ringwegen die onderdeel zijn van het Europees hoofdwegennet vormen binnen de Vlaamse 

netwerkstructuur segmenten die bijzondere aandacht vragen, omdat ze erg kritische schakels zijn vanuit 

het oogpunt van robuustheid. Het mengen van zeer heterogene groep van verkeerssoorten, gaande van 

internationaal doorgaand verkeer tot lokaal stadsverkeer tussen de aanliggende wijken, vormt een hoog 

risico het optreden van verstoringen. Deze verstoring hebben gezien de ligging de betrokken 

ringsegmenten binnen het hoofwegennetwerk vaak een weerslag in een ruime omgeving. In feite 

combineren de Antwerpse en Brussels ring de EHW, VHW, RW en IW-functie binnen één wegprofiel.  

Opsplitsing van deze functies (door belijning, scheidingselementen als ‘jerseys barriers’ , parallelle rijbaan, 

aparte tracés…) kan daarbij een meer robuust systeem opleveren. Reeds in 20 ontwikkelde de BAM in 

Antwerpen onderstaande principeschema’s voor de opsplitsing van de Antwerpse ring in een stedelijke en 

doorgaande ringweg. 

 

Figuur 17: Concept voor de functionele splitsing van een ringweg.  
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8.8.8.8. IIIIMPLEMENTATIE NETWERKMPLEMENTATIE NETWERKMPLEMENTATIE NETWERKMPLEMENTATIE NETWERKCONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT     

 INVALSHOEKEN SELECTIE  

Rekening houdend met taakstelling van het wegennet t.a.v. de ruimtelijke ontwikkeling wordt het 

verbinden van de verschillende niveaus van ruimtelijke en logistieke knopen als uitgangspunt genomen in 

het selectieproces van de wegcategorieën. Daarbij wordt de meest actuele stedenhiërarchie en ruimtelijke 

knooppuntwaarden die in het kader van het Beleidsplan Ruimte werd gehanteerd als basis genomen. Dit 

ter vervanging van de ongeveer veertig jaar oude studie die als basis diende voor de wegenhiërarchie 

bepaald in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ook de verbinding met logistieke knopen is van belang. 

Gezien de specifieke aandacht voor robuustheid wordt vervolgens het huidig functioneren van het 

wegennet eveneens als invalshoek genomen. Daarbij zijn o.a. de dominante afstandsklassen die van een 

weg gebruik maken en het aandeel en de hoeveelheid vrachtverkeer belangrijke indicatoren. 

Uiteraard is naar haalbaarheid van de selectie de confrontatie van de gewenste inrichtingsprincipes van die 

categorie met de bestaande – en eventueel de in de vigerende planning voorziene – 

infrastructuurkenmerken van belang. 

Ook de omgevingscontext speelt bij de selectie: afgezien van mogelijke segmentering dient nagegaan of 

vanuit bovenstaande invalshoeken voorlopige selecties ruimtelijk gezien haalbaar en wenselijk zijn.   

Een terugkoppeling met de bestaande functionele wegcategorisering en het wegbeheer wordt niet als 

bepalend gezien binnen het selectieproces. Deze terugkoppeling levert wel informatie op over 

(dis)continuïteit van de beleidsopties. 

Samengevat gaat het dus om volgende invalshoeken: 

1) Ruimtelijke structuur (verstedelijkingsstructuur en logistieke knopen); 

2) Huidig functioneren en robuustheid van het wegennetwerk; 

3) Bestaande en geplande infrastructuur; 

4) Omgevingscontext; 

5) (Terugkoppeling naar de bestaande wegencategorisering). 

 TOEPASSING METHODOLOGIE EN SELECTIEBEVOEGDHEID  

De bovenstaande invalshoeken werden omgezet in een selectiemethodiek die ontwikkeld werd op basis 

van de studie van de beschikbare bronnen voor elk van de invalshoeken en het zoeken naar een consistente 

netwerkstructuur die erop kon gebaseerd worden. De door de studiegroep opgestelde methode werd 

gaandeweg bijgesteld op basis van ervaringen in workshops die per provincie met mobiliteitsbegeleiders 

van MOW werden georganiseerd en op basis van overleg met de klankbordgroep. De uiteindelijke 

weerhouden methodiek is beschreven in werkblok 4. De selectie werd doorgevoerd voor de Europese 

hoofdwegen (die werden bepaald a.d.h.v. het TEN-T netwerk), de Vlaamse hoofdwegen en Regionale 

wegen (die werden bepaald op basis van de uitwerking van de hierboven beschreven invalshoeken). Op 

basis van de beschreven methodiek kunnen ook de Interlokale wegen geselecteerd worden. Deze selectie 

werd nog niet doorgevoerd, dit behoort tot de bevoegdheid van de Vervoersregio’s. De selectie van de 
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lokale Ontsluitingswegen (de Erftoegangswegen zijn na deze selectie de restcategorie) behoort tot 

bevoegdheid van de gemeenten.   
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