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1. INLEIDING 
In 2011 werd op initiatief van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid een onderzoek uitgevoerd 
naar ongevallen met fietsers. In deze studie werd een analyse gemaakt van 8.100 
fietsongevallen in en rond Antwerpen en werden een aantal conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan ter bevordering van een verkeersveilige infrastructuur voor fietsers. Het 
onderzoek beperkte zich echter tot het stedelijk gebied Antwerpen. Om aan dit onderzoek een 
effectieve beleidsbeslissing te kunnen vastkoppelen op Vlaams niveau, dient te worden 
nagegaan in hoeverre de conclusies en aanbevelingen kunnen doorgetrokken worden naar 
andere Vlaamse gebieden, meer bepaald naar landelijke gemeenten. Hiertoe maakten we in 
deel 1 een algemene statistische analyse van de fietsongevallen in landelijke gemeenten aan de 
hand van beschikbare data uit de gelokaliseerde verkeersongevallendatabase aangevuld met 
een aantal GIS-bronnen. Informatie over ongevallen en informatie over infrastructuur werden 
samengevoegd in een database, waarna een analyse plaatsvond op de verrijkte data. We 
vergeleken deze analyse met de studie uitgevoerd door Timenco BVBA in 2011 om de 
verschillen en gelijkenissen op het vlak van fietsveiligheid tussen landelijke en grootstedelijke 
gebieden te identificeren. De resultaten van het eerste deel zijn terug te vinden in het rapport 
“STUDIE NAAR FIETSONGEVALLEN IN LANDELIJK GEBIED, Rapport deel 1”. 

Deel 1 voerde een globale analyse op de fietsongevallen uit en gaf een algemene statistische 
analyse van de ongevallen en van de impact van de infrastructuur. In deel 2 gaan we meer in 
detail in op een specifieke subset van ongevallen, namelijk kruispunten langs 
tweerichtingsfietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het toespitsen van 
een diepgaande analyse op tweerichtingsfietspaden ter hoogte van kruispunten lijkt zeer 
relevant op basis van een steunpuntonderzoek waarin gebruik werd gemaakt van risicomodellen 
en waaruit blijkt dat het risico op een ongeval op een tweerichtingsfietspad tot 60% hoger is 
dan op een enkelrichtingsfietspad, en ter hoogte van kruispunten zelfs tot 90%. 1 Het eerste 
deel van deze studie lijkt deze getallen echter niet te bevestigen, maar dit kan gerelateerd zijn 
met het gebruik van verschillende gegevens. In landelijk gebied stellen we in deel 1 vast dat de 
ongevalsdichtheid voor tweerichtingsfietspaden langs gewestwegen lager is dan de 
ongevalsdichtheid op eenrichtingsfietspaden (deel 1, paragraaf 6.1.5, p48). We merken hierbij 
wel op dat het hier gaat om ongevalsdichtheid (aantal ongevallen per km infrastructuur) en niet 
om risico (waarbij de voertuig- en fietsintensiteiten mee in rekening genomen worden).  

We gaan na welke infrastructuurkenmerken veelvuldig voorkomen bij verschillende types 
ongevalgevoelige kruispunten met tweerichtingsfietspaden langs het BFF, en of deze mee 
kunnen bijdragen aan het ongeval. Dit geeft aanleiding tot een aantal infrastructurele 
aanbevelingen voor het inrichten van kruispunten met tweerichtingsfietspaden om deze types 
van kruispunten veiliger maken. Deze informatie kan zinvol aangewend worden voor de verdere 
realisatie van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Voor dit deel wordt de beschikbare 
data aangevuld met bijkomende infrastructuurgegevens van de betreffende kruispunten, die 
verzameld worden via Google Streetview of Mobile Mapping beelden. Daarnaast worden ook 
tellingen uitgevoerd op een aantal kruispunten om intensiteitsgegevens te verkrijgen om het 
reëel risico in te schatten. 

                                                

1 K. Van Hout, T. Brijs, S. Daniels, E. Hermans (2011), Fietsinfrastructuur - Effecten op verkeersveiligheid, p.44, 
Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken – Spoor Verkeersveiligheid, RA-MOW-2011-008 
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Het is zinvol om een aantal beperkingen reeds hier weer te geven. De inventarisatie van de 
kruispunten gebeurt voor kruispunten langs tweerichtingsfietspaden op het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk waar een ongeval met een fietser heeft plaatsgevonden. We 
inventariseren dus enkel ongevals-kruispunten, en geen kruispunten waar geen ongevallen 
geregistreerd werden. Er is dus geen globale vergelijking van de infrastructuurkenmerken 
mogelijk tussen ongevalgevoelige kruispunten en ongevalsvrije kruispunten. Voor 9 kruispunten 
waar geen of weinig ongevallen gebeurden hebben we eveneens tellingen laten uitvoeren. 
Hiermee kunnen we een aantal aanbevelingen aftoetsen, doch het aantal is veel te klein om 
een vergelijking te maken van infrastructuurkenmerken tussen ongevalgevoelige kruispunten en 
kruispunten met weinig of geen ongevallen. 

Daarnaast betreft de tellingen enkel fietstellingen. De intensiteit van het fietsgebruik op het 
kruispunt kan dus duidelijk in kaart gebracht worden. De intensiteit van de andere 
weggebruikers is echter niet gekend. 

Tenslotte speelt ook het tijdsaspect een rol. De inventarisatie van de kruispuntkenmerken 
gebeurt op het ogenblik dat de beelden (Google Streetview of Mobile Mapping) werden 
gemaakt. De ongevallen gebeurden echter tussen 2002 en 2011. Het is best mogelijk dat een 
aantal infrastructuurkenmerken zoals die op de beelden voorkomen niet overeenstemmen met 
de situatie tijdens het ongeval. In een aantal gevallen kunnen we dit detecteren door de 
vergelijking met data in het VOF. 

Ondanks deze beperkingen levert de studie toch interessante resultaten op en geeft ook 
gerichte pistes voor verder onderzoek. 

In dit deel bestuderen we kruispunten langs tweerichtingsfietspaden op het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk voor geregistreerde ongevallen tussen 2002 en 2011 in 124 
landelijke gemeenten2 en 10 stedelijke gemeenten. Dit geeft aanleiding tot het inventariseren 
van 770 kruispunten waarop 1594 geregistreerde fietsongevallen voorkomen. 

In hoofdstuk 2 beschrijven we de opbouw van de database met kruispunten en ongevallen. In 
hoofdstuk 3 geven we een korte algemene analyse voor de geselecteerde kruispunten en 
ongevallen. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe we de meest risicovolle bewegingen selecteren op de 
meest ongevalgevoelige kruispunten. In hoofdstuk 5 analyseren we dan de infrastructuur-
kenmerken op de kruispunten voor de risicovolle bewegingen en geven we een aantal 
aanbevelingen ter verbetering van de veiligheid. Daarbij vergelijken we ook een aantal aspecten 
met de richtlijnen uit het Fietsvademecum. In hoofdstuk 6 voegen we tellingen toe om een 
beeld te krijgen van het reëel risico en bekijken eveneens een aantal kruispunten waar geen 
ongevallen gebeurden. In hoofdstuk 7 tenslotte vatten we de voornaamste conclusies en 
aanbevelingen samen. 

 

                                                
2  De landelijke en stedelijke gemeenten werden geselecteerd op basis van de morfologische categorisering van de 

lokale politiezones en de beschikbaarheid van de GRB laag op het moment van het uitschrijven van de opdracht. Zie 
Bijlage 1. 
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2. OPBOUWEN VAN DE DATABASE  
In dit hoofdstuk geven we weer hoe we de database met kruispunten langs 
tweerichtingsfietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk opbouwen, m.a.w. 
welke kruispunten werden geselecteerd en geïnventariseerd. De verdere analyse van de data 
geeft een aantal problemen met de oorspronkelijke data, en noodzaakte een reductie van de 
dataset om tot een consistente set te komen. We geven hier ook kort weer hoe en waarom de 
dataset verder geoptimaliseerd werd.  

2.1 Selectie van de kruispunten 

Voor het selecteren van de kruispunten gebruiken we volgende datalagen: 

• Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) (Departement MOW) 

• Grootschalig Referentiebestand (GRBgis), laag wbn – wegbaan (Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen) 

• Gelokaliseerde ongevallen en VerkeersOngevallenFormulier (VOF) (Bron: FOD 
Economie, AD Statistiek - Statistics Belgium) 

• Fusiegemeenten 1991 (Vlaamse overheid - Departement Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) 

Vanuit deze datalagen kunnen we de kruispunten selecteren langs tweerichtingsfietspaden op 
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.  

1. Selecteer 2-richtingsfietspaden op BFF. De netwerkschakels in het BFF die een 
tweerichtingsfietspad hebben worden geselecteerd. 

2. Uit de gemeente-laag selecteren we de landelijke en stedelijke gemeenten. 

3. Uit het GRB selecteren we de kruispuntzones in geselecteerde gemeenten. 

4. De geselecteerde kruispuntzones kunnen we nu kruisen met de ongevallenposities om 
de kruispuntzones met ongevallen te selecteren. 

5. De kruispuntzones met ongevallen uit stap (4) kruisen we nu met de 2-
richtingsfietspaden uit stap (1). Dit geeft kruispuntzones met 2-richtingsfietspaden 
langs het BFF waar een ongeval gebeurd is. 

Niet alle ongevallen binnen de kruispuntzone gebeuren noodzakelijk op het kruispunt. In onze 
verdere analyse is het echter van belang om enkel ongevallen op kruispunten te beschouwen, 
daar dit deel zich daarop toespits. De VOF databank bevat informatie die aangeeft of een 
ongeval effectief op het kruispunt gebeurd is. 

6. Selecteer alle ongevallen die op kruispuntzones uit stap (5) gebeuren 

7. Verwijder ongevallen die niet op een kruispunt gebeuren volgens het VOF. 

Het kan nu zijn dat we voor een bepaalde kruispuntzone geen ongeval meer hebben. 
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8. Elimineer uit kruispuntenzones van stap (5) die kruispuntzones waar geen ongeval op 
het kruispunt zelf plaatsvindt. 

De geselecteerde kruispuntzones moeten nu nog verder verfijnd worden. Immers, sommige 
kruispuntzones uit het GRB bevatten meer dan 1 kruispunt. We splitsen deze kruispuntzones in 
afzonderlijke kruispunten. Figuur 1 illustreert deze stap. De kruispuntzone bevat 4 kruispunten 
met twee ongevallen (rode punten). We kunnen de zone dus opsplitsen in 4 kruispunten. Op 
het middelste kruispunt en het kruispunt links boven gebeurt geen ongeval. Deze twee laatste 
zones worden verwijderd, we houden twee kruispuntzones over. 

 

Figuur 1: Opsplitsen van een kruispuntzone in twee afzonderlijke kruispunten 

Dit geeft ons 725 kruispunten waarvoor we de infrastructuurkenmerken zullen inventariseren. 
Op sommige kruispunten komen bovendien tweerichtingsfietspaden toe vanuit twee richtingen. 
Deze kruispunten moeten dus vanuit de twee richtingen geïnventariseerd worden, waardoor we 
in totaal 770 kruispunten inventariseren. 

Merk op dat we in deze selectie ook fietsongevallen meenemen die niet op een 
tweerichtingsfietspad gebeuren. Het ongeval moet zich in een kruispuntzone bevinden waar een 
tweerichtingsfietspad het kruispunt snijdt, maar dit betekent niet noodzakelijk dat het ongeval 
ook op het tweerichtingsfietspad heeft plaatsgevonden. In een latere fase zullen we ook hier 
rekening mee moeten houden. 

2.2 Inventarisatie kenmerken 

Voor de inventaris van de kruispunten ontwikkelen we een applicatie in MS Access die toelaat 
aan de hand van ‘dropdownlists’ de informatie in te vullen. Voor het bepalen van welke 
infrastructuurkenmerken geïnventariseerd dienen te worden laten we ons leiden door 
kenmerken die terug te vinden zijn in het Fietsvademecum, kenmerken die ook door de 
meetfietscampagnes van de Fietsersbond opgenomen worden en door input van een 
klankbordgroep-vergadering. Een gedetailleerde handleiding met beschrijving van de 
verschillende kenmerken die worden geïnventariseerd is toegevoegd in annex. 
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Figuur 2: Access applicatie voor het inventariseren van kruispuntkenmerken 

De inventarisatie zelf gebeurt d.m.v. Google Streetview en Mobile Mapping beelden. De 
inventarisatie gebeurt vanuit het standpunt van de fietser die zich op het tweerichtingsfietspad 
bevindt en zich in rijrichting van het aanliggende baanvlak beweegt. Hierbij stellen we vast dat 
er soms meerdere tweerichtingsfietspaden over een kruispuntzone lopen, waardoor een 
kruispunt meerdere beschrijvingen krijgt. 

In totaal inventariseren we 770 kruispunten, met daarop 1594 fietsongevallen. 

 

2.3 Optimaliseren van de dataset 

De verdere analyse van de data geeft aanleiding tot verdere verfijning van de in overweging te 
nemen kruispunten en ongevallen. De verfijningen werden geleidelijk toegevoegd tijdens het 
verloop van de studie. We vatten ze hier samen. 

2.3.1 Kruispunten met verschillende mogelijkheden 

Zoals aangegeven komen soms meerdere tweerichtingsfietspaden toe op eenzelfde kruispunt, 
waardoor meerdere mogelijkheden om het kruispunt te beschrijven bestaan. In dat geval 
worden alle mogelijkheden geïnventariseerd, maar moet nu beslist worden welke 
kruispuntbeschrijving bij welk ongeval hoort. Hiervoor leggen we de ongevallendata van het 
VOF naast het kruispunt en trachten de juiste link te leggen. In onderstaand voorbeeld zien we 
dat, volgens het VOF, de fietser geen voorrang verleende. De kruispuntinventarisatie vermeldt 
een situatie met “fietspad in voorrang” (300b) en eentje met “fietspad, geen voorrang” (300a). 
Aangezien de fietser geen voorrang verleende kunnen we ervan uitgaan dat de fietser zich op 
het fietspad met geen voorrang bevond. 
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Figuur 3: Kruispunt met verschillende tweerichtingsfietspaden 

Het is natuurlijk niet altijd mogelijk zulke evidente aanwijzingen te vinden. In sommige gevallen 
kunnen we enkel uitgaan van de meest waarschijnlijke situatie.  

2.3.2 Wijziging van de kruispuntregeling. 

Zowel de VOF als de kruispuntinventarisatiedatabank bevatte kenmerken over de 
voorrangsregeling. De voorrangsregeling voor beiden moet overeen komen, zo niet kunnen we 
besluiten dat het kruispunt gewijzigd is. In dat geval verwijderen we het ongeval, aangezien het 
ongeval heeft plaatsgevonden op een kruispunt met andere infrastructuurkenmerken dan het 
beschreven kruispunt. De onderstaande tabel toont de voorwaarden die aangeven dat een 
kruispunt gewijzigd werd tussen het tijdstip van het ongeval en de inventarisatie. 

 

Tabel 1: Voorwaarden die aangeven dat een kruispunt gewijzigd werd. 

Geval Kruispunt: Kruispuntregeling VOF 

1 = Verkeerslichtenregeling 
<> (Driekleurige verkeerslichten in werking)  
AND 
<> (Driekleurige verkeerslichten defect (of oranje 
knipperlicht)) 
AND 
<> verkeersagent 

2 <> Verkeerslichtenregeling 
(Driekleurige verkeerslichten in werking)  
OR 
(Driekleurige verkeerslichten defect (of oranje 
knipperlicht)) 

3 
= Rotonde zonder voorrang voor fietser 
(fietser geen voorrang)  
OR 
= Rotonde met voorrang aan fietser 
OR 
= Rotonde zonder kruisend 
tweerichtingsfietspad 

<> Rotonde 

4 
<> Rotonde zonder voorrang voor fietser 
(fietser geen voorrang)  
AND 
<> Rotonde met voorrang aan fietser 
AND 
<> Rotonde zonder kruisend 
tweerichtingsfietspad 

= Rotonde 
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Door toepassing van bovenstaande regels worden een aantal ongevallen uitgesloten van 
verdere analyse. We moeten nu ook nog nagaan of er door het verwijderen van die ongevallen 
kruispunten zijn waar geen ongevallen meer gebeurd zijn. Deze worden eveneens verwijderd in 
de verdere analyse. 

2.3.3 Ongevallen die niet op tweerichtingsfietspaden gebeuren.  

Ongevallen die niet op tweerichtingsfietspaden gebeuren maken geen deel uit van de studie en 
passen niet in de bewegingsdiagrammen die verder worden aangemaakt. Deze ongevallen 
worden verwijderd. Dit is het geval als: 

• het VOF aangeeft dat het ongeval gebeurd is op een éénrichtingsfietspad 

• het VOF geen data voor type fietspad heeft en op het kruispunt ook een 
éénrichtingsfietspad aanwezig is. We zijn niet zeker of het ongeval op een 
tweerichtingsfietspad gebeurd is en bewegingsanalyse is zeer moeilijk. 
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3. ALGEMENE ANALYSE 
In dit hoofdstuk geven we een eerste analyse van de ongevallen op kruispunten langs 
tweerichtingsfietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Hier beschouwen we 
313 kruispunten in landelijk gebied en 228 kruispunten in stedelijk gebied3. We bekijken hierbij 
het aantal slachtoffers op de kruispunten, de demografie van de slachtoffers en de botspartner. 
We vergelijken dit telkens met resultaten uit het eerste deel en maken onderscheid tussen 
landelijk en stedelijk gebied. We merken hierbij op dat het eerste deel enkel ongevallen in het 
landelijk gebied betreft. Zoals ook in deel 1 gemeld betreft het hier enkel geregistreerde 
ongevallen in het VOF. Het werkelijk aantal ongevallen ligt ongetwijfeld hoger zoals ook recent 
werd aangegeven in de studie van het BIVV: Onderregistratie van verkeersslachtoffers”4. 

In Bijlage 3 geven we een overzicht van de geïnventariseerde kruispuntkenmerken weer voor 
de kruispunten die we verder bekijken. 

3.1 Gevolgen voor de fietser. 

In de onderstaande tabel geven we de gevolgen voor de fietser weer. We merken op dat in 
landelijke gebieden de gevolgen voor de fietser relatief iets minder zwaar zijn (minder doden en 
zwaargewonden) op kruispunten met tweerichtingsfietspaden langs het BFF dan op alle 
kruispunten in landelijk gebied. De kruispunten met tweerichtingsfietspaden langs het BFF lijken 
dus relatief meer lichte ongevallen te geven. Dit zou kunnen te maken hebben met de 
aanwezigheid van fietsvoorzieningen langs het BFF en het prioritaire subsidiebeleid. De meeste 
fietsongevallen in landelijke gebieden gebeuren op plaatsen waar geen fietspad aanwezig is5. 
Langs het BFF is vaak fietsinfrastructuur aanwezig. Infrastructuur zorgt over het algemeen voor 
minder ernstige ongevallen. 

Op kruispunten langs tweerichtingsfietspaden langs het BFF zijn er relatief meer doden en 
zwaar gewonde fietsers in landelijk gebied dan in stedelijk gebied. Een mogelijke verklaring 
voor dit laatste zou kunnen zijn dat in landelijke gebieden de snelheidsregimes hoger zijn dan in 
stedelijk gebied. 

                                                
3 Voor 6 kruispunten in stedelijk gebied en 1 in landelijk gebied komen er twee tweerichtingsfietspaden toe op het 

kruispunt. De kruispunten komen dus tweemaal voor, met telkens verschillende kenmerken afhankelijk van het 
tweerichtingsfietspad dat de fietser volgt. 

4 Nuyttens, N. (2013) Onderregistratie van verkeersslachtoffers. Vergelijking van de gegevens over zwaar gewonde 
verkeersslachtoffers in de ziekenhuizen met deze in de nationale ongevallenstatistieken. 

5 Studie naar Fietsongevallen in Landelijk Gebied, Deel1, tabel 16, p. 23 
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Tabel 2: Analyse slachtoffers (L = landelijk, S = stedelijk) (Bron: FOD Economie, ADSSB ) 

  

Slachtoffers in Landelijk  
gebied6 Slachtoffers op kruispunten op 2RFP langs BFF 

Weg Kruispunt Globaal Landelijk Stedelijk 
abs % abs % abs % abs % abs % 

Dood of zwaar 
gewond 998 15.4% 847 15.1% 100 9.5% 67 12.6% 33 6.3% 

licht gewond 5015 77.4% 4570 81.2% 900 85.6% 446 83.8% 454 87.3% 

ongedeerd 464 7.2% 209 3.7% 52 4.9% 19 3.6% 33 6.3% 

3.2 Demografie van de slachtoffers 

We analyseren de ongevallen eveneens per leeftijdsgroep. We stellen hierbij vast dat in 
landelijk gebied de leeftijdsgroep 25-59 relatief meer ongevallen heeft op kruispunten langs 
tweerichtingsfietspaden langs het BFF dan op kruispunten in het algemeen. 

Op kruispunten langs tweerichtingsfietspaden langs het BFF stellen we relatief veel meer 
ongevallen vast voor de groep 18-24 in stedelijk gebied dan in landelijk gebied, terwijl 12-17 
jarige en 60+ relatief minder ongevallen hebben in stedelijk gebied dan in landelijk. 

Tabel 3: Analyse ongevallen voor verschillende leeftijdsgroepen (Bron: FOD Economie, ADSSB ) 

  

Ongevallen in Landelijk gebied7 Ongevallen op kruispunten op 2R langs BFF 

weg % kruispunt % Globaal % Landelijk % Stedelijk % 
0-11 247 6% 439 6% 31 3% 17 3% 14 3% 

12-17 931 21% 1712 22% 227 22% 129 24% 98 19% 
18-24 353 8% 616 8% 150 14% 34 6% 116 22% 
25-59 1841 41% 2940 38% 449 43% 231 44% 218 42% 
60+ 1093 24% 1940 25% 190 18% 120 23% 70 14% 

Het grotere aandeel van ongevallen van de groep 18-24 jarigen in stedelijk gebied is mogelijks 
een gevolg van het verschil van de demografie tussen landelijk en stedelijk gebied. Steden 
hebben over het algemeen een jongere populatie. Ook de aanwezigheid van studenten (bv 
Gent, Leuven) kan dit cijfer mee helpen verklaren. 

Bekijken we de verdeling van de ongevallen tussen mannen en vrouwen (Tabel 4), dan stellen 
we vast dat in landelijk gebied mannen relatief meer ongevallen hebben op kruispunten met 
tweerichtingsfietspaden langs het BFF dan op kruispunten in het algemeen en vrouwen relatief 
minder. Voor kruispunten met tweerichtingsfietspaden langs het BFF hebben mannen relatief 
minder ongevallen in stedelijk gebied dan landelijk, voor vrouwen ligt dit logischerwijze dan net 
omgekeerd. 

                                                
6 De opsplitsing naar de ernst van slachtoffers in landelijk gebied tussen ‘weg’ en ‘kruispunt’ is niet weergegeven in deel 

1 van de studie. Slachtoffers waarvoor de status van de ernst ‘onbekend’ is, werden hier niet mee opgenomen 

7 De opsplitsing naar de leeftijdsgroepen van de slachtoffers in landelijk gebied tussen ‘weg’ en ‘kruispunt’ is niet 
weergegeven in deel 1 van de studie. 
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Tabel 4: Analyse ongevallen naar geslacht (Bron: FOD Economie, ADSSB ) 

  
Ongevallen in Landelijk gebied8 Ongevallen op kruispunten op 2R langs BFF 

weg % kruispunt % Totaal % Landelijk % Stedelijk % 
M 4422 69% 3692 66% 653 62% 371 70% 282 55% 
V 2005 31% 1911 34% 394 38% 160 30% 234 45% 

Dat mannen meer ongevallen hebben op kruispunten (en in het algemeen) ligt in lijn met het 
fietsgebruik door beide geslachten. Hoewel het aantal verplaatsingen ongeveer gelijk ligt, 
leggen mannen meer kilometers af dan vrouwen en vertonen ze een groter risicogedrag.9  

3.3 Botspartners 

Tenslotte bekijken we in onderstaande tabel ook de botspartner in deze eerste globale analyse. 
Analyseren we onderstaande tabel, dan zien we dat voor landelijk gebied op kruispunten de 
relatieve verhouding tussen botspartners voor fietsongevallen in het algemeen en 
fietsongevallen op tweerichtingsfietspaden langs het BFF analoog is, waarbij de auto bij uitstek 
de meest voorkomende botspartner is. Kijken we naar de kruispunten langs 
tweerichtingsfietspaden langs het BFF, dan stellen we vast dat fietsers relatief meer ongevallen 
met bromfietsers hebben in stedelijk gebied dan in landelijk gebied. Voor de andere 
botspartners is de relatieve verhouding analoog tussen stedelijk en landelijk gebied.  

Tabel 5: Analyse ongevallen naar botspartner (L = landelijk, S = stedelijk) (Bron: FOD Economie, ADSSB ) 

  

Ongevallen in Landelijk gebied Ongevallen op 2R langs BFF 

weg % kruispunt % Globaal % L % S % 
Voetgangers 277 6% 28 1% 2 0% 0 0% 2 0% 
Fietsers 455 9% 192 4% 48 5% 21 4% 27 5% 
Bromfietser 287 6% 116 2% 40 4% 10 2% 30 6% 
Moto 86 2% 70 1% 14 1% 8 2% 6 1% 
Auto 3308 69% 4388 85% 814 84% 411 86% 403 82% 
Vrachtwagen 221 5% 251 5% 35 4% 19 4% 16 3% 
Bus 62 1% 50 1% 9 1% 1 0% 8 2% 
Andere 
weggebruiker 115 2% 59 1% 12 1% 10 2% 2 0% 

 

                                                
8 De opsplitsing naar geslacht van slachtoffers in landelijk gebied tussen ‘weg’ en ‘kruispunt’ is niet weergegeven in deel 

1 van de studie. 

9 Zie ook deel 1, paragraaf 3.3.2, p. 17 
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4. TYPERING VAN DE KRUISPUNTEN EN 
BEWEGINGEN 

4.1 Bepalen van typologie 

De zoektocht naar een typologie vertrekt vanuit common sense-benadering. Er werden binnen 
dit proces twee pistes bewandeld en uiteindelijk één weerhouden voor verdere analyse. De 
ernstscore10 is steeds de beoordelende factor. 

Op ruwe data verkregen uit de inventarisatie wordt verder gezuiverd: 

• Kruispunten waarbij bij de inventaris werd vastgesteld dat ze geen 
tweerichtingsfietspad hebben worden verwijderd. Dit zijn kruispunten met voor 
parameter ‘2R aanwezig’ de waarde ‘false’. 

• De parameter ‘ongeval op 2R’ geeft aan of het ongeval gelieerd kan worden aan het 
tweerichtingsfietspad. Ongevallen die binnen de kruispuntzone, maar niet in de 
nabijheid van een tweerichtingsfietspad of op andere fietsinfrastructuur gelokaliseerd 
zijn, worden uit de data gehaald. Kruispunten die hierdoor geen ongevallen meer 
hebben, verdwijnen uit de dataset. Een aandachtspunt hierbij is de tijdens het proces 
vastgestelde ‘aansluitingsproblematiek’. Een niet-kruisend tweerichtingsfietspad kan in 
de kruispuntzone fietsongevallen hebben. Deze ongevallen ontstaan door 
fietsbewegingen van en naar het tweerichtingsfietspad. Deze ongevallen zijn dus te 
linken aan het tweerichtingsfietspad. Deze kruispunten nemen we wel mee en 
beschouwen we als een apart type. 

• De parameter ‘KruisType’ haalt bij de kruispunten de kruisingsituatie van het fietspad 
naar boven. Enkel de kruispunten met de waarde ‘kruist’ worden behouden. De 
kruispunten met de waarden ‘afgescheiden’ (fietsbruggen en –tunnels) zijn verwijderd 
uit de dataset. De kruispunten met de waarde ‘kruist niet’ hebben we echter wel 
meegenomen i.v.m. de aansluitingsproblematiek (zie ook hierboven). 

De eerst beschouwde typologie richt zich op de kenmerken. Welke kenmerken komen vaak voor 
en welke ongevalsbewegingen vinden we op deze kruispunten? De basis van deze typologie 
bestaat uit drie basisniveaus, met als niveau 1 de parameter’ KruispuntType’ met waarden 
‘oversteek, afrit, oprit, 3-taks, 4-taks en 5-taks of meer’. Niveau 2 is de variabele 
‘KruispuntConcept’ met waarden (rotonde, VRI, voorrangskruispunt) en niveau 3 is de 
voorrangsregeling van de fietser. Deze basisniveaus worden aangevuld met een aantal extra 
parameters, zoals het aantal rijstroken, scheiding tussen de rijrichtingen, het niveau van de 
fietsoversteek… Door de grote diversiteit van de kruispuntkenmerken bekomen we echter snel 
kleine datasets die geen verdere statistische analyse toelaten. Deze typologie werd dan ook niet 
weerhouden. 

                                                
10 De score voor de ernst van de ongevallen op het kruispunt wordt berekend als (1 X # licht gewond) + (3 X # zwaar 

gewond) + (5 X # dood) naar http://www.wegenenverkeer.be/beleid/gevaarlijke-puntenproject.html 
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De tweede beschouwde typologie vertrekt van een eenvoudige classificatie op basis van 
‘KruispuntConcept’: 

• 3-takskruispunt met en zonder een verkeerslichtenregeling of met een 
voorrangsregeling, zijnde voorrangskruispunt of voorrang van rechts. In Figuur 4 zijn 
dit type 6 (T6) en type 7 (T7). 

• 4-takskruispunt met en zonder een verkeerslichtenregeling of met een 
voorrangsregeling, zijnde voorrangskruispunt of voorrang van rechts. In Figuur 4 zijn 
dit type 8 (T8) en type 9 (T9). 

• Rotonde. In Figuur 4 is dit type 10 (T10). 

Aan deze typologie voegen we nog de aansluitingsproblematiek toe. Deze problematiek richt 
zich op de fietsongevalsbewegingen tussen het BFF-fietspad en de onderliggende lokale wegen. 
De kenmerkende parameters van dit type zijn ‘Kruistype’ met waarde ‘ Kruist niet’ en 
‘Kruispuntregeling’ met waarde ‘voorrangskruispunt zonder kruisend tweerichtingsfietspad’. In 
Figuur 4 is dit type 11 (T11). 

We stelden eveneens vast dat andere kruispunttypes zoals oversteek, afrit, oprit … zeer zelden 
voorkomen in de inventarisatie, waardoor verdere analyse van deze types neerkomt op de 
analyse van 1 kruispunt. Dit is niet het doel van de studie die aanbevelingen wil doen voor een 
groter aantal kruispunten. 

De aanwezigheid van de voorrang van rechts-regeling is verrassend bij tweerichtingsfietspaden. 
De voorrang van rechts-regeling is van toepassing als er geen markeringen of borden aanwezig 
zijn en de basisverkeersregel “voorrang van rechts” geldt. Er zijn 31 kruispunten met een 
voorrang van rechts-regeling. Een aantal van deze kruispunten is een kruispunt met een 
jaagpad, anderen ontbreken duidelijke markering of borden. 

Voor elke kruispunttypologie worden de meest ernstige ongevalsbewegingen geïdentificeerd. 
Van deze verzameling kruispunten kunnen de infrastructuurkenmerken vanuit het oogpunt van 
de bewegingen van de botspartners van het ongeval geanalyseerd worden. Onderstaande 
figuur geeft de basisconfiguraties van de verschillende types weer. De weergave van de 
verschillende types is een schematische weergave en wijkt soms af van de reële inrichting van 
het kruispunt. De schema’s doen geen uitspraak over de afscheidingsgraad van de 
fietsinfrastructuur, het kleurverschil van de oversteekplaats, de aanwezigheid van logo’s en/of 
pijlmarkeringen enz. 
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Aantal kruispunten: 15 Aantal kruispunten: 183 Aantal kruispunten: 41 

   

Aantal kruispunten: 120 Aantal kruispunten: 21 Aantal kruispunten: 105 

Figuur 4 : Veralgemeende weergave van type kruispunten en aantal keren dat het type voorkomt11. 

 

 

4.2 Bepalen ongevalgevoelige bewegingen 

4.2.1 Methodologie 

Voor het bepalen van de risicovolle bewegingen op de kruispunten zoeken we in het VOF de 
kenmerken die de beweging beschrijven. Uit het VOF kunnen we informatie halen over de 
beweging van de fiets en de opponent, de richting waarin de fietser en de opponent rijden, het 
soort aanrijding en of de fietser op het tweerichtingsfietspad in normale richting of in 
tegenrichting rijdt. Hieronder geven we een aantal rijen van de bekomen informatie uit het VOF 
voor kruispunttype 6, 3-takskruispunt met VRI, voor een aantal ongevallen, ter verduidelijking 
weer.

                                                
11 Bepaalde kenmerken zijn illustratief en stemmen niet altijd exact overeen met de werkelijkheid (vb. aanwezige logo’s, 

afstand tussen fietspad en de weg …) 
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Tabel 6: Informatie uit het VOF betreffende de beweging van de fietser en de opponent 

FietsBeweging FietsZin 
Oppenent-

RijdtOp 
Opponent-
Beweging OponentZin Aanrijding Aantal Fietspad 

    andere weg     
tussen bestuurders: frontaal 
of bij kruisen 1 

tweerichtingsfietspad: normale 
richting 

  dwars andere weg   positief 
tussen bestuurders: langs 
opzij 1 

tweerichtingsfietspad: normale 
richting 

  dwars zelfde weg   negatief 
tussen bestuurders: langs 
opzij 1 

tweerichtingsfietspad: tegenricht-
ing 

  negatief zelfde weg   
niet van toepass-
ing 

tussen bestuurders: langs 
opzij 1 

tweerichtingsfietspad: tegenricht-
ing 

  positief andere weg   positief 
tussen bestuurders: langs 
opzij 1 

tweerichtingsfietspad: normale 
richting 

  positief zelfde weg   
niet van toepass-
ing 

tussen bestuurders: langs 
opzij 1 

tweerichtingsfietspad: normale 
richting 

  positief zelfde weg   positief 
tussen bestuurders: langs 
opzij 1 

tweerichtingsfietspad: normale 
richting 

slaat links af / gaat 
links afslaan negatief 

FietsLoc 
Onbekend 

vervolgt zijn weg 
in goede richting negatief 

tussen bestuurders: frontaal 
of bij kruisen 1   

slaat links af / gaat 
links afslaan positief andere weg 

slaat links af / gaat 
links afslaan dwars 

tussen bestuurders: langs 
opzij 1 

tweerichtingsfietspad: normale 
richting 

vervolgt zijn weg in 
goede richting negatief andere weg 

slaat rechts af / 
gaat rechts afslaan negatief 

tussen bestuurders: frontaal 
of bij kruisen 1 

tweerichtingsfietspad: normale 
richting 

vervolgt zijn weg in 
goede richting positief andere weg andere positief 

tussen bestuurders: langs 
opzij 1 

tweerichtingsfietspad: tegenricht-
ing 

vervolgt zijn weg in 
goede richting positief andere weg 

slaat rechts af / 
gaat rechts afslaan negatief 

tussen bestuurders: langs 
opzij 1 

tweerichtingsfietspad: tegenricht-
ing 

vervolgt zijn weg in 
goede richting positief zelfde weg 

slaat rechts af / 
gaat rechts afslaan dwars 

tussen bestuurders: achter of 
naast elkaar 1 

tweerichtingsfietspad: normale 
richting 

vervolgt zijn weg in 
goede richting positief zelfde weg 

slaat rechts af / 
gaat rechts afslaan positief 

tussen bestuurders: langs 
opzij 3 

tweerichtingsfietspad: normale 
richting 

… … … … … … … … 
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Op basis van deze informatie bouwen we bewegingsdiagrammen op voor de ongevallen op de 
verschillende types kruispunten. Bij een volledig ingevuld formulier kan in de meeste gevallen 
vrij eenvoudig het bewegingsdiagram getekend worden. Naargelang minder informatie 
voorhanden is, wordt dit steeds moeilijker. In de analyse onderscheiden we drie 
mogelijkheden: de bewegingsanalyse geeft aanleiding tot een bewegingsdiagram, geeft 
aanleiding tot een vermoedelijk bewegingsdiagram of we kunnen het bewegingsdiagram niet 
afleiden. De uitval in de ongevallen door de ontbrekende VOF-data is aanzienlijk. Het verlies 
aan data pleit om het ter beschikking stellen van de politionele ongevallenschetsen en/of 
manoeuvrediagrammen voor diepgaandere bewegingsanalyses. Voor elk kruispunttype nemen 
we in principe alleen de eerste twee types12, met de hoogste ernstscore, mee in de verdere 
analyse. De meest risicovolle bewegingsdiagrammen worden verder in de tekst weergegeven. 
Voor de verschillende kruispunttypes kunnen we de ongevallen nu groeperen per 
bewegingstype en kunnen we verder de ernst van de ongevallen per bewegingstype 
berekenen. Voor de meest ernstige bewegingstypes voor de verschillende kruispunttypes 
bekijken we verder de infrastructuurkenmerken. Ter verduidelijking geven we hieronder de 
ernst voor een aantal bewegingen op het kruispunttype 7, 3-takskruispunt met 
voorrangsregeling, weer. Bewegingstypes 7.5, 7.6 en 7.2 (zie Figuur 6) zullen verder 
geanalyseerd worden. In Bijlage 4 zijn de tabellen met de ernst per bewegingstype voor de 
overige types toegevoegd. 

Tabel 7: Ernst per bewegingstype voor kruispunttype 7, 3-takskruispunt met voorrangsregeling 

Beweging lichtgewond zwaargewond dood ernstscore13 
7.5 118 8 - 142 
7.6 59 6 - 77 
7.2 20 2 - 26 
… … … … … 

 

4.2.2 Risicovolle bewegingen voor de verschillende kruispunttypes. 

Type 6 en type 7 zijn 3-takskruispunten. Type 6 heeft een VRI-regeling, terwijl type 7 geen 
VRI-regeling heeft. Hieronder worden de ongevalsbewegingen met de hoogste ernstscore op 
deze typologie getoond. Type 6.2 impliceert een roodlichtnegatie.  

 

                                                
12 Voor type 7 nemen we echter 3 bewegingen mee voor verdere analyse wegens het veelvuldig voorkomen van deze 

bewegingen, type 10 en 11 hebben slechts 1 dominante beweging 

13 De score voor de ernst van de ongevallen op het kruispunt wordt berekend als (1 X # licht gewond) + (3 X # 
zwaar gewond) + (5 X # dood) naar http://www.wegenenverkeer.be/beleid/gevaarlijke-puntenproject.html 
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Figuur 5: Ongevalsbewegingen 6.1 en 6.2 hebben de hoogste ernstscore voor type 6 

Ongevalsbeweging 6.1 toont een ongeval waarbij de fietser en de botspartner in dezelfde en 
de ‘normale richting’ rijden. De fietser wordt door een rechtsafslaand voertuig aangereden. 

Ongevalsbeweging 6.2 beschrijft een ongeval dat niet verklaarbaar is zonder dat één van de 
bestuurders een rood licht negeert. De fietser rijdt in de ‘normale richting’ het kruispunt over 
en de botspartner rijdt vanaf de kruisende weg het kruispunt op. 

   

 

Figuur 6: Ongevalsbewegingen 7.2, 7.5 en 7.6 hebben de hoogste ernstscore voor type 7 

Ongevalsbeweging 7.2 toont een ongeval waarbij de botspartner zich op de weg langs het 
fietspad bevindt en rechtsafslaat naar de kruisende weg. De fietser rijdt in de ‘tegengestelde’ 
richting het kruispunt over. De fietser wordt door het rechtsafslaande voertuig aangereden. 

Ongevalsbeweging 7.5 verduidelijkt een ongeval waarbij de fietser in de ‘tegengestelde’ 
richting het kruispunt oversteekt en wordt aangereden door de botspartner die uit de 
kruisende straat het kruispunt oprijdt. 
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Ongevalsbeweging 7.6 beschrijft een ongeval waarbij de fietser in de ‘normale’ richting het 
kruispunt oprijdt en wordt aangereden door de botspartner die uit de kruisende straat het 
kruispunt oprijdt. 

Type 8 en type 9 zijn 4-takskruispunten. Type 8 heeft een verkeerslichtenregeling en type 9 
een voorrangsregeling (voorrang van rechts of voorrangskruispunt). Onderstaande figuren 
tonen de bewegingen met de grootste ernstscore. Ook type 8.6 impliceert een 
roodlichtnegatie.  

   

Figuur 7: Ongevalsbewegingen 8.2 en 8.6 hebben de hoogste ernstscore voor type 8 

Ongevalsbeweging 8.2 toont een ongeval waarbij de fietser en de botspartner beiden groen 
hebben op het kruispunt. De fietser, die vanuit de ‘tegengestelde’ richting komt wordt 
aangereden door de rechtsafslaande wagen die uit tegenovergestelde rijrichting komt. 

Ongevalsbeweging 8.6 beschrijft een ongeval dat niet verklaarbaar is zonder dat één van de 
bestuurders een rood licht negeert. De fietser rijdt in de ‘normale richting’ rechtdoor en de 
botspartner rijdt vanaf de kruisende weg het kruispunt op of verlaat het kruispunt. 

   

Figuur 8: Ongevalsbewegingen 9.5 en 9.6 hebben de hoogste ernstscore voor type 9  

Ongevalsbeweging 9.5 visualiseert een ongeval waarbij de fietser in de ‘tegengestelde’ 
richting het kruispunt oprijdt, terwijl de botspartner vanaf de kruisende weg het kruispunt op 
rijdt of verlaat. 

Ongevalsbeweging 9.6 verduidelijkt een ongeval waarbij de fietser in de ‘normale’ richting het 
kruispunt oversteekt, terwijl de botspartner vanaf de kruisende weg het kruispunt oprijdt of 
verlaat. Type 10 is een rotonde. Type 10.4 is de ongevalsbeweging met de grootste 
ernstscore. 



20 

 

Figuur 9: Ongevalsbeweging 10.4 behaalt de hoogste ernstscore voor type 10 

Ongevalsbeweging 10.4 visualiseert een ongeval waarbij de fietser in de ‘tegengestelde’ 
richting het kruispunt oversteekt, terwijl de botspartner vanaf de kruisende weg de rotonde 
oprijdt. 

Tot slot is er ook de specifieke problematiek met de aansluiting op het BFF 
tweerichtingsfietspad. Het fietspad bevindt zich niet op het kruispunt, maar ligt langs de 
“veilige kant” van het kruispunt. De fietser kan hier echter het BFF verlaten of op het BFF 
aansluiten. Op basis van de ernstscore selecteerden we ongevalsbeweging 11.A als ernstigste 
ongevalsbeweging. Onderstaande figuur toont deze beweging. In deze ongevalsbeweging 
verlaat de fietser het BFF-fietspad, waarbij hij aangereden wordt door het verkeer dat op de 
weg langs het fietspad rijdt. 

 

 

Figuur 10: Ongevalsbeweging 11.A behaalt de hoogste ernstscore voor type 11 
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Door de onzekerheid in de bewegingsanalyse blijven voor sommige kruispunttypes slechts een 
beperkt aantal ongevallen over. Zo houden we voor type 6, 3-takskruispunten met VRI-
regeling, slechts 8 ongevallen over. De meest ongevalgevoelige beweging telt slechts 4 
kruispunten. Dit beperkt voor deze kruispunten uiteraard de representativiteit. Ook voor de 
ronde punten (type 10) is de dataset klein. Voor een aantal andere kruispunten hebben we 
wel een zeer goede representativiteit. Voor type 7 hebben we 134 kruispunten14. Het is dan 
ook logisch dat we voor type 7 een ongevalsbeweging meer bekijken. 

Tabel 8: Aantal kruispunten en ongevallen per ongevalsbeweging (na bewegingsanalyse) 

Beweging Aantal kruispunten Aantal ongevallen Ernstscore15 
6.1 3 4 6 
6.2 3 4 4 
7.2 20 22 26 
7.5 68 126 142 
7.6 46 65 77 
8.2 5 6 6 
8.6 13 23 33 
9.5 37 53 59 
9.6 16 22 26 

10.4 5 5 7 
11.A 23 34 39 

 

 

                                                
14 Op één kruispunt zijn meerdere ongevalsbewegingen mogelijk 

15 De score voor de ernst van de ongevallen op het kruispunt wordt berekend als (1 X # licht gewond) + (3 X # 
zwaar gewond) + (5 X # dood) naar http://www.wegenenverkeer.be/beleid/gevaarlijke-puntenproject.html 
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5. ANALYSE INFRASTRUCTUURKENMERKEN 
LANGS ONGEVALGEVOELIGE 
KRUISPUNTEN 

5.1 Inleiding 

Om de infrastructuurkenmerken te analyseren groeperen we de geïnventariseerde parameters 
en voegen ze samen in 4 categorieën. We geven hieronder eerst een overzicht van de 4 
categorieën en de bijhorende parameters alvorens de analyse toe te passen op de 
verschillende bewegingstypes.  

5.2 Categorieën en parameters 

In deze paragraaf verklaren we elke geïnventariseerde parameter. Deze parameters vormen 
de basis voor de detailanalyse van de meest risicovolle bewegingen. De parameters zijn 
gegroepeerd in 4 categorieën: 

− Kruispuntuitvoering: de ruimtelijke, fysieke context van het kruispunt. 

− Wegeigenschappen: de beleidskeuzes van de mobiliteitsplanning (wegcategorisering 
en snelheidsregime). 

− Algemene inrichting: de algemene infrastructurele inrichting van het kruispunt.  

− Fietsspecifieke inrichting: de fietsgerelateerde infrastructuurkenmerken van het 
kruispunt. 

Kruispuntuitvoering 

Hoek kruising 

Deze parameter geeft de hoek weer tussen de aslijnen van de kruisende wegen. De waarden 
zijn ’45 graden’, ‘niet–loodrecht’ en ‘loodrecht’. De waarde ‘45 graden’ behelst de wegen 
waarvan de aslijnen 50 graden of minder kruisen. De waarde ‘niet-loodrecht’ betreft alle 
kruisende wegen met een hoek tussen 50 en 80 graden. ‘Loodrecht’ is van toepassing op alle 
quasi loodrecht kruisende wegen (80-90 graden). 

De wegen met waarden ‘45 graden’ en ‘niet-loodrecht’ kunnen zo ingericht worden zodat ze 
loodrecht aansluiten op de weg. Dit kan snelheidsverlagend werken en de voorrangsregeling 
verduidelijken. 

Zichtbaarheid van het kruispunt 

Deze parameter geeft de zichtbaarheid weer aan het kruispunt voor alle bestuurders en houdt 
rekening met gebouwen, hagen, obstakels… De waarden zijn ‘licht belemmerd’, ‘geen 
belemmering’ en ‘beperkt’ (beperkte zichtbaarheid) en werd tijdens de inventarisatie op basis 
van de Google Streetview beelden geïnterpreteerd. 
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Wegeigenschappen 

Categorie weg langs fietspad 

Deze parameter toont de wegcategorisering aan van de weg langs het fietspad of het statuut 
van de weg (jaagpad of zelfstandig fietspad). 

Categorie kruisende weg 

Deze parameter toont de wegcategorisering aan van de kruisende weg of het statuut van de 
weg (jaagpad of zelfstandig fietspad16). 

Snelheidsregime 

De hoogst geldende snelheid op het kruispunt wordt weergegeven door de parameter 
snelheidsregime.  

Algemene Inrichting 

Aantal rijstroken 

Deze parameter toont het aantal rijstroken (van beide rijrichtingen) ter hoogte van de 
fietsoversteek op het kruispunt (inclusief vooropstelstroken). De variabele is afgeleid uit de 
parameters ‘Contact1’ en ‘Contact2’. Als de waarde nul is, is er ‘geen ingerichte 
oversteekplaats voorzien’ voor de fietser.  

Detail lichtenregeling 

De parameter ‘Detail lichten’ verduidelijkt hoe de fietser gepositioneerd wordt in de 
lichtengeregelde kruispunten en welke fietsspecifieke infrastructuur aanwezig is. De waarden 
zijn fietslichten, OFOS (opgeblazen fietsopstelstrook), vooruitgeschoven fietspaden en de 
verschillende mogelijke combinaties van deze waarden.  

Scheiding van de rijrichtingen 

De aanwezigheid van een middeneiland, geschikt voor fietsers, tussen de rijrichtingen. Dit 
versmalt de rijstroken en werkt attentieverhogend. De fietser kan ook in twee tijden 
oversteken. 

Fietsspecifieke inrichting 

Afscheidingsgraad van het fietspad t.o.v. de weg 

De parameter ‘afscheidingsgraad van het fietspad’ geeft aan hoe het fietspad t.o.v. de weg 
ligt. Dit gebeurde op basis van de parameters ‘Buffer’. Tijdens de inventarisatie beschreven 
deze parameters de ruimte tussen het fietspad en de weg voor het wegsegment tussen de 
fietsoversteek een 40-tal meter voor de oversteekplaats. De situatie ‘voor’ en ‘na’ de 
fietsoversteek (volgens de ‘normale’ fietsrichting) zijn beiden opgenomen als parameter. De 

                                                
16 fietspad dat op zichzelf ligt en geen relatie heeft tot een aanliggende rijweg. 
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parameter doet geen uitspraak over het al dan niet verhoogd zijn van het fietspad. De 
waarden zijn: 

- aanliggend (zoals gedefinieerd in het Fietsvademecum: de verharding van het fietspad 
sluit onmiddellijk aan op de rijbaan) 

- vrijliggend (zoals gedefinieerd in het Fietsvademecum: de verharding van het fietspad 
is fysiek gescheiden van de rijbaan door een veiligheidsstrook van minimaal 1 meter 
die niet door rijdend verkeer kan en mag worden gebruikt) 

- verticaal afgescheiden: de afstand tussen de weg en het fietspad is minder dan 1 
meter of onbekend, en verticale objecten, hoger dan 30 cm, zoals paaltjes, scheiden 
het fietspad en de weg.  

- horizontaal afgescheiden: er is geen aanliggende situatie, maar de breedte is kleiner 
dan 1 meter of onbekend, en objecten, lager dan 30cm, scheiden het fietspad en de 
weg.  

De tabel in Bijlage 7 toont alle voorkomende combinaties van de verschillende buffers bij de 
kruispunten met de ongevalsgevoelige bewegingen. 

Breedte fietspad 

Deze parameter toont de breedte van het fietspad door middel van de breedteklasse waarin 
de tweerichtingsoversteek vertoeft. 

Niveau fietspad 

Deze parameter verduidelijkt wat er gebeurt met het niveau van het fietspad ter hoogte van 
de overgang naar de oversteek. De waarden zijn ‘ingedaald’, ‘gelijkgronds’, verhoogd’ en 
‘plateau’. 

Buiging fietspad 

Deze parameter geeft aan hoe het fietspad loopt net voor het de weg kruist.  

Zicht op de fietser 

Deze parameter bekijkt de zichtbaarheid van de fietser langs het fietspad, in de 50 meter voor 
de fietsoversteek. De basis voor het zicht op de fietser zijn de parameters ‘BufferVoor1, 2, 3 
en 4’ en ‘BufferNa1, 2, 3 en 4’. De waarden zijn vrij, onderbroken, beperkt en geblokkeerd. 
Vrij betekent een ononderbroken zicht op de fietser, zoals bij een horizontale grondstrook 
(zonder begroeiing of bomen). Onderbroken betekent dat het zicht op de fietser aangetast 
wordt door verticale elementen van beperkte breedte zoals paaltjes of hoogstammige bomen. 
Beperkt duidt op elementen met een zekere breedte die het zicht op de fietser gedeeltelijk 
wegnemen zoals losse betonblokken. De waarde geblokkeerd is voorbehouden als het zicht op 
de fietser te volledig weggenomen wordt, bijvoorbeeld door geparkeerde wagens. De tabel in 
Bijlage 7 toont alle voorkomende combinaties bij de kruispunten met de ongevalgevoelige 
bewegingen en de interpretatie van de parameters. 

Deze variabele wordt voor beide zijden van de oversteek bekeken. Hierbij is vóór het 
kruispunt, de ‘normale’ en na het kruispunt, de ‘tegengestelde’ richting. 
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Voorrangsregeling 

De parameter ‘voorrangsregeling’ bekijkt de voorrang vanuit het oogpunt van de fietser. De 
waarden zijn ‘voorrang fietser’, ‘geen voorrang fietser’, ‘verkeerslichtenregeling’, ‘voorrang van 
rechts’ en ‘NVT’ (niet van toepassing). 

Markering stop auto 

De markering voor de stop voor de auto in relatie tot de fietsoversteek kan ‘haaientanden’, 
‘stoplijn’, ‘geen’ en ‘NVT’ zijn. 

Markering stop fietser 

De markering voor de stop voor de fietser kan ‘haaientanden’, ‘stoplijn’, ‘geen’ en ‘NVT’(niet 
van toepassing) zijn. 

Markering fietsoversteekplaats 

Deze parameter toont de lijnmarkering of het ontbreken van markering van de 
fietsoversteken. De parameter is ook verbonden met de voorrangsregeling voor de fietser en 
heeft dus een relatie met de parameters ‘voorrangsregeling’, ‘markering stop fietser’ en 
‘markering stop auto’ 

Kleurverschil fietsoversteekplaats 

Deze variabele geeft de kleur van de fietsoversteek. 

Fietslogo en/of pijlmarkeringen 

Deze parameter wijst op de aan- of afwezigheid van logo’s en/of pijlmarkeringen op de 
oversteken aan het kruispunt. 
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5.3 Analyse infrastructuurkenmerken 

In paragraaf 4.2.2 werden de risicovolle ongevalsbewegingen opgelijst. We maken nu een 
integrale tabel aan die voor elke beweging het diagram weergeeft, het aantal kruispunten 
waarop deze ongevalsbeweging voorkwam, de ernstscore en de verschillende parameters 
hierboven besproken. De volledige tabel is te vinden in Bijlage 5. Hieronder is ter illustratie 
een uitsnede getoond. 

  
Figuur 11: Uitsnede uit tabel analyse infrastructuurkenmerken van ongevalgevoelige kruispunten 

Binnen een typekruispunt komen verschillende ongevalsbewegingen voor. Deze 
ongevalsbewegingen komen soms voor op dezelfde kruispunten. Een vergelijking tussen de 
ongevalsbewegingen onderling is dus niet nuttig of relevant, daar dit over dezelfde 
kruispunten kan gaan. Het is de bedoeling om de uitrustingsgraad van de kruispunten te 
kennen en te analyseren voor die specifieke ongevalsbeweging. De bespreking gebeurt op 
basis van de parameters uit paragraaf 5.2. Een belangrijke nuance bij de analyse, is de 
grootte van de datasets. Die zijn niet altijd even groot en nopen tot voorzichtigheid in de 
conclusies. Bij de bespreking zijn de percentages afgerond, waardoor we moeten opmerken 
dat de optelsom van deze percentages soms meer dan 100% bedraagt. Voor de exacte 
waarden kan de tabel in Bijlage 5 geconsulteerd worden. 
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5.3.1 Beweging 6.1 

Een type 6 kruispunt is een 3-takskruispunt met een VRI-regeling. Ongevalsbeweging 6.1 is 
een ongeval waarbij de fietser en de botspartner in dezelfde en de ‘normale richting’ rijden en 
op hetzelfde moment groen krijgen. De fietser wordt door een rechtsafslaand gemotoriseerde 
voertuig aangereden. 

Beweging 6.1 heeft 3 kruispunten, 4 ongevallen en 
een ernstscore van 6. 

Deze ongevalsbeweging heeft een kleine dataset, die 
noopt tot voorzichtigheid bij het trekken van 
conclusies.  

Deze configuratie komt niet vaak voor. 3-taks-
kruispunten uitrusten met een verkeerslichtenregeling 
heeft meestal een specifieke reden (grootte van de 
verkeersintensiteiten, bepaalde intense afslaande 
bewegingen, beveiliging van het kruispunt…).  

 

Kruispuntuitvoering 

Hoek kruising 

Alle van de aslijnen van de wegen sluiten onder een hoek van 45 graden aan op de kruisende 
weg. Bij deze ongevalsbeweging zou het interessant zijn om loodrecht aan te sluiten op de 
weg, zodat de snelheid van de botspartner verlaagd wordt.  

Zichtbaarheid van het kruispunt 

Op één kruispunt is de zichtbaarheid licht belemmerd en op 2 kruispunten beperkt.  

Wegeigenschappen 

Categorie weg langs fietspad 

Voor deze beweging en kruispunttype vinden we terug dat op twee kruispunten de weg langs 
het fietspad de wegcategorisering ‘lokaal’ heeft. 1 kruispunt is gecategoriseerd als secundaire 
weg type 3. 

Categorie kruisende weg 

Alle kruisende wegen zijn ‘lokaal’ gecategoriseerd.  

Snelheidsregime 

Alle kruispunten hebben een snelheidsregime van 50km/u.  
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Algemene inrichting 

Aantal rijstroken 

Alle kruispunten hebben twee rijstroken ter hoogte van de fietsoversteek. 

Detail lichtenregeling 

Twee kruispunten hebben de basisconfiguratie van verkeerslichten, er zijn geen fietsspecifieke 
kenmerken, zoals fietslichten, OFOS, vooruitgeschoven fietspaden, aanwezig, enkel één 
verkeerslichtopstelling per kruispuntarm voor alle vervoersmodi. Eén kruispunt heeft een 
vooruitgeschoven fietspad en aparte fietslichten.  

Een aantal kruispunten heeft geen fietsspecifieke VRI-regeling. Een vooruitgeschoven fietspad 
of een voorstart voor de fietser kan deze ongevallen bij het begin van de groenfase 
vermijden. Een aparte conflictvrije regeling kan het aantal ongevallen met deze beweging 
verminderen.  

Voor de gedetailleerde analyse van de V-plannen verwijzen we naar Bijlage 6. Voor de 3 
kruispunten werd een V-plan gevonden en geanalyseerd. De V-plannen hebben geen 
voorstarttijd of aparte fase voor de fietser. Aparte fases of voorstarttijden worden in de 
huidige praktijk zelden toegepast. 

Scheiding van de rijrichtingen 

Geen enkele van de kruispunten heeft een middeneiland. 

Het snelheidsremmend en attentieverhogend effect van een middeneiland tussen rijrichtingen 
kan tijdens de groenfase, zeker bij wegen die onder een hoek van 45 graden kruisen, een 
positief effect hebben.  

Fietsspecifieke inrichting 

Afscheidingsgraad van het fietspad voor de oversteek 

Op twee kruispunten zijn de fietspaden aanliggend in de zone voor de fietsoversteek. Op het 
overige kruispunt is het fietspad vrijliggend. 

Afscheidingsgraad van het fietspad na de oversteek 

Na de fietsoversteek zijn op twee kruispunten de fietspaden aanliggend. Op één kruispunt is 
de fietsinfrastructuur vrijliggend.  

Een aanliggend tweerichtingsfietspad is niet conform het Fietsvademecum (zie ook Tabel 9). 
De cijfers tonen dat deze situatie toch voorkomt.  

Breedte fietspad 

Slechts 1 kruispunt heeft een tweerichtingsfietspad dat voldoet aan de door het 
Fietsvademecum aanbevolen 2,5 meter. 1 kruispunt heeft een fietsoversteek die onder de 
minimumbreedte van 2 meter blijft. Het overige kruispunt heeft een oversteek met een 
breedte tussen 2 en 2,5 meter.  
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De onderdimensionering van de tweerichtingsfietspaden is een algemene vaststelling bij de 
analyse van alle kruispunten met ongevalgevoelige bewegingen. De aanbevolen breedtes van 
2,5 meter uit het Fietsvademecum worden niet gerespecteerd en ook de minimale breedte 
van 2 meter uit het Fietsvademecum wordt niet steeds gehaald. 

Niveau fietspad 

We merken dat bij deze ongevallengevoelige beweging op twee van de drie kruispunten het  
fietspad daalt naar de fietsoversteek en op een kruispunt op hetzelfde niveau ligt van de 
rijweg. 

Buiging fietspad 

Geen van de kruispunten kent een buiging. 

In combinatie met de beide parameters ‘afscheidingsgraad’ weten we dat de lijn van het 
fietspad niet wijzigt ter hoogte van het kruispunt. Vanuit de dodehoekproblematiek met 
vrachtwagens stelt het Fietsvademecum voor om het fietspad uit te buigen, zodat de fietser 
zichtbaar wordt voor de vrachtwagenchauffeur. 

Zicht op de fietser – ‘normale richting’ 

Bij beweging 6.1 is deze kijkrichting de richting van het ongeval. Op twee kruispunten is er 
een vrij zicht op de fietser in de ‘normale’ richting. Op één kruispunt is het zicht geblokkeerd. 

Zicht op de fietser – ‘tegengestelde richting’ 

Op twee kruispunten is er een vrij zicht op de fietser in de ‘tegengestelde’ richting. Op het 
overige kruispunt is er een geblokkeerd zicht. Voor deze beweging is deze echter niet 
relevant. 

Markering stop auto 

Alle kruispunten hebben een stoplijn voor de wagen. 

Markering stop fietser 

Op één kruispunt is er geen markering aanwezig voor de fietser. Op de andere twee 
kruispunten is er een stoplijn aanwezig. 

Markering fietsoversteekplaats 

Alle oversteekplaatsen zijn met een streeplijn gemarkeerd.  

Kleurverschil fietsoversteekplaats 

Op één kruispunt is het fietspad rood geverfd en op twee kruispunten is er geen kleurverschil. 

Fietslogo en/of pijlmarkeringen 

Op één kruispunt is op de oversteek de combinatie van pijlen en fietslogo aangebracht. Op de 
andere twee kruispunten zijn geen logo’s of pijlmarkeringen aangebracht. 
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Conclusies en aanbevelingen beweging 6.1 

Als aanbevelingen voor beweging 6.1 kunnen we volgende aanbevelingen naar voor schuiven 
om het aantal ongevallen trachten te verminderen. Hierbij moet echter wel benadrukt worden 
dat voor deze ongevalsbeweging een zeer kleine dataset gebruikt is: 

• Een loodrechte aansluiting tussen de kruisende wegen, zodat de snelheid bij het 
afslaan lager ligt en de zichtbaarheid verhoogt. 

• De lichtenregeling voorzien van fietsspecifieke maatregelen zoals een conflictvrije 
regeling, voorstart voor de fietser of een vooruitgeschoven fietspad. 

• Een fietspadbreedte, conform het Fietsvademecum 

• Het voorzien van een middeneiland dat snelheidsverlagend en attentieverhogend 
werkt voor het afslaand verkeer 

• Verminderen van het aantal aanliggende (of toch niet correct vrijliggende) 
tweerichtingsfietspaden. 

• Het toevoegen van een kleurverschil, fietslogo’s en pijlmarkeringen om de attentie 
van het afslaande verkeer te verhogen en te wijzen op de fietser.  

5.3.2 Beweging 7.2 

Type 7 is een 3-takskruispunt met een 
voorrangsregeling (voorrangskruispunt of voorrang van 
rechts). Bij ongevalsbeweging 7.2 bevindt de 
botspartner van de fietser zich op de weg langs het 
fietspad. De fietser rijdt in de ‘tegengestelde’ richting 
het kruispunt op. De fietser wordt door de 
rechtsafslaande botspartner aangereden. 

Beweging 7.2 heeft 20 kruispunten, 22 ongevallen en 
een ernstscore van 26. 

Deze 20 kruispunten zijn allen voorrangskruispunten, 
geen enkele van de kruispunten heeft een voorrang 

van rechts-regeling. 

Kruispuntuitvoering 

Hoek kruising 

In 45% van de gevallen sluiten de aslijnen van de kruisende wegen loodrecht aan op elkaar. 
In 30% van de gevallen zijn de aslijnen van de kruisende wegen niet-loodrechte wegen17 en in 
25% van de gevallen kruisen de wegen onder een hoek van 50 graden of kleiner. 

Een loodrechte aansluiting kan bij deze beweging snelheidsverlagend werken. 

                                                
17 Tussen 80 en 50 ° 
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Zichtbaarheid van het kruispunt 

Op 25% van de kruispunten is de zichtbaarheid beperkt. Dit maakt voor deze 
ongevalgevoelige beweging de integrale zichtbaarheid op deze kruispunten een 
aandachtspunt. Op de overige kruispunten is er een lichte of geen belemmering. 

Wegeigenschappen 

Categorie weg langs fietspad 

Voor deze beweging en kruispunttype vinden we terug dat 70% van de wegen langs het 
fietspad de wegcategorisering ‘lokaal’ heeft. 25% is gecategoriseerd als secundaire weg, 
waarvan 5% als type 1, 10% als type 2 en 10% als type 3. De overige 5% van de fietspaden 
is een zelfstandig fietspad.  

Categorie kruisende weg 

Alle kruisende wegen zijn ‘lokaal’ gecategoriseerd. 

Snelheidsregime 

50% heeft een snelheidsregime van 50km/u en 45% een regime van 70km/u.  

Algemene inrichting 

Aantal rijstroken 

95% heeft twee rijstroken. 5% heeft 1 rijstrook. 

Detail lichtenregeling 

Niet van toepassing. Type 7 heeft een voorrangsregeling, geen VRI. 

Scheiding van de rijrichtingen 

95% van de fietsoversteken heeft geen middeneiland, 5% is wel uitgerust met een 
middeneiland tussen de rijrichtingen.  

Een scheiding van de rijrichtingen versmalt de rijstroken en werkt attentieverhogend. Een 
middeneiland biedt de fietser de mogelijkheid om in twee tijden over te steken en een 
rijrichting per keer te dwarsen. Bij deze ongevalsbeweging is het oversteken in twee tijden 
relevant en in nood kan de fietser in het midden van de weg veilig tot stilstand komen tijdens 
het oversteken.  

Fietsspecifieke inrichting 

Afscheidingsgraad van het fietspad voor de oversteek 

Voor de fietsoversteek zijn 60% van de fietspaden aanliggend en 30% is vrijliggend. 5% van 
de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad en 5% een horizontaal afgescheiden 
fietspad. 
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Afscheidingsgraad van het fietspad na de oversteek 

Na de fietsoversteek zijn 65% van de fietspaden aanliggend en 30% is vrijliggend. 5% heeft 
de waarde ‘niet van toepassing’ omwille van de aanwezigheid van een zelfstandig fietspad in 
de data. 

Een aanliggend tweerichtingsfietspad is niet conform het Fietsvademecum. De cijfers tonen 
dat deze situatie toch vaak voorkomt.  

Breedte fietspad 

Slechts 30% van de fietsoversteken voldoet aan de door het Fietsvademecum gehanteerde 
2,5 meter. 40% is smaller dan 2 meter, het minimum uit het Fietsvademecum.  

Niveau fietspad 

55% van de fietspaden daalt ter hoogte van de fietsoversteek. 30% ligt op hetzelfde niveau 
als de rijweg. 15% is uitgevoerd als plateau.  

Samen met de vaststelling dat het BFF-fietspad quasi steeds op de hoger gecategoriseerde 
weg ligt en vaak in voorrang is, lijkt voor deze beweging een verhoogde inrichting, zoals een 
uitritconstructie, een oplossingsrichting. 

Buiging fietspad 

90% van de fietspaden loopt ter hoogte van het kruispunt rechtdoor, 5% van de 
fietsoversteken buigt minder dan 5 meter uit, 5% buigt in. 

We stellen vast dat het grootste deel van de fietsoversteken en de fietspaden bij deze 
ongevalsbeweging op deze typologie een aanliggend tweerichtingsfietspad heeft. Dit is 
nochtans niet ideaal, de fietser die volgens de ‘tegengestelde richting’ rijdt passeert dicht bij 
wagens die in de ‘normale richting’ rijden.  

Voor een vrijliggend éénrichtingsfietspad schrijft het Fietsvademecum inbuiging van het 
fietspad voor. Hierbij wordt de fietser beter in beeld gebracht voor het dwarsend en voor het 
langsrijdend verkeer. Bij tweerichtingsfietspaden zou dit echter de fietser in de ‘tegengestelde 
richting’ dichter bij de wagens in de ‘normale richting’ brengen.  

Op basis van de schuwafstanden uit het Fietsvademecum (zie onderstaande figuur) lijkt een 
minimale afstand van 1 meter ten opzichte van het langsrijdend verkeer het absolute 
minimum, gezien het gaat om een bewegende opponent (en niet om een gesloten wand), de 
tegengestelde rijrichtingen en de dominante snelheidsregimes van 50 en 70 km/u.  

Het Nederlandse Fietsberaad adviseert een afstand van 2 tot 5 meter tussen de rijweg en de 
fietsinfrastructuur ter hoogte van de kruising. De voorgestelde 5 meter is gemotiveerd vanuit 
de dodehoekproblematiek met vrachtwagens, deze afstand brengt de fietser immers in het 
zicht van de vrachtwagenchauffeur.18 

                                                
18 Fietsberaad (2011) Fietsberaadpublicatie 19b. Grip op Fietsongevallen met motorvoertuigen. Samen werken aan 

een veilige fietsomgeving, Fietsberaadpublicatie 19b, p47 
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Figuur 12: Schuwafstanden voor fietsers (Bron: het Fietsvademecum) 

Zicht op de fietser – ‘normale richting’ 

De fietser komt bij deze ongevalsbeweging uit de tegengestelde richting. De normale richting 
is dus minder relevant.  

Bij 60% van de kruispunten is het zicht op de fietser vrij. 15% heeft een onderbroken zicht. 
20% heeft een geblokkeerd zicht. De overige 5% heeft de waarde ‘onbepaald’.  

Zicht op de fietser – ‘tegengestelde richting’ 

60% van de kruispunten heeft een vrij zicht op de fietser voor de fietser aan de oversteek 
komt. 10% heeft een onderbroken zicht en 25% van de kruispunten heeft een geblokkeerd 
zicht op de fietser.  

De zichtbaarheid is bij deze beweging belangrijk, bij kruispunten zonder of met een beperkt 
zicht op de fietser, is het voor de botspartner moeilijk om de fietser tijdig op te merken. 

Voorrangsregeling 

Op 90% van de kruispunten met deze ongevalgevoelige beweging heeft de fietser voorrang. 
Op 5% heeft de fietser geen voorrang. De overige 5% is te wijten aan een kruispunt waarop 
een zelfstandig fietspad toekomt. In dit laatste geval heeft de fietser eveneens geen voorrang 
(zie onderstaande figuur). 
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Figuur 13: kruispunt waarop een zelfstandig fietspad toekomt. 

Markering stop auto 

De voorrang van de fietser wordt in 90% van de kruispunten ondersteund door de 
markeringen voor het gemotoriseerd verkeer: haaientanden 60% en stoplijn 30%. In 10% 
van de gevallen is geen markering voor de auto aanwezig, wat overeenkomt met de 
voorrangsregeling. 

Markering stop fietser 

In 100% van de gevallen is er geen markering aanwezig voor de fietser. Dus ook voor de 5% 
van de kruispunten waar de fietser geen voorrang heeft, wordt de voorrangsregeling voor de 
fietser niet met markering aangegeven.  

Markering fietsoversteekplaats 

80% van de fietsoversteken binnen deze typologie met ongevallengevoelige beweging 7.2 is 
gemarkeerd met een streeplijn, 5% met een blokmarkering en 10% met een kleurverschil. 

Kleurverschil fietsoversteekplaats 

75% heeft een rode kleur en 25% heeft geen kleurverschil. 

Fietslogo en/of pijlmarkeringen 

Het vaakst voorkomende zijn de pijlmarkeringen (20% van de gevallen). Het fietslogo komt bij 
15% voor en de combinatie van pijlen en fietslogo komt niet voor. 65% van de oversteken 
heeft geen logo of pijlmarkeringen. 

Ook hier vormt het voorzien van logo’s een mogelijke verbetering. 
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Conclusies en aanbevelingen beweging 7.2 

Als aanbevelingen voor beweging 7.2 zien we: 

• Een loodrechte aansluiting tussen de kruisende wegen, zodat de snelheid bij het 
afslaan lager ligt en de zichtbaarheid verhoogt. 

• De fietsoversteken inrichten op basis van de wegcategorisering en de 
overeenkomstige kruispuntentypologieën. In het bijzonder met speciale aandacht voor 
wegen met categorie secundair type 3, gelet op hun belangrijke rol als verbindende 
openbare vervoersas en (BFF-)fietsas waar het gemotoriseerd verkeer geremd wordt 
ten voordele van fiets en OV19.  

• Een fietspadbreedte voorzien conform het Fietsvademecum. 

• Het voorzien van een middeneiland dat snelheidsverlagend en attentieverhogend 
werkt voor het afslaand verkeer. 

• Het tweerichtingsfietspad scheiden van de rijweg en beperkt uitbuigen aan de 
oversteek. 

• De fietsoversteek in voorrang verhoogd inrichten over het kruispunt, bijvoorbeeld met 
een uitritconstructie, om de snelheid te remmen en attentieverhogend te werken. 

• Het zicht op de fietser verbeteren in de nabijheid van de tweerichtingsoversteek. 

• Het consequenter aanbrengen van de markeringen kan de kruispuntsituatie 
verduidelijken en ook juridische problemen vermijden. 

• Het streven naar leesbaarheid in de markeringen: overwegen om de markering van de 
oversteekplaats te ondersteunen met stopmarkeringen voor de wagen en het 
toevoegen van pijlmarkeringen.  

 

5.3.3 Beweging 7.5 

Ongevalsbeweging 7.5 gebeurt op een 3-takskruispunt 
met een voorrangsregeling (voorrangskruispunt of 
voorrang van rechts). De fietser rijdt in de 
‘tegengestelde’ richting op het tweerichtingsfietspad en 
wordt aangereden door de botspartner die uit de 
kruisende straat het kruispunt oprijdt. 

Beweging 7.5 heeft 68 kruispunten, 126 ongevallen en 
een ernstscore van 142. 

2 van de 68 kruispunten zijn kruispunten met een 
voorrang van rechts-regeling. De overige zijn 
voorrangskruispunten. De voorrang van rechtsregeling 

                                                
19 Zie Fietsvademecum, hoofdstuk 3, p17  
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is van toepassing als er geen stopmarkeringen of –borden aanwezig zijn (basis verkeersregel).  

De combinatie voorrang van rechts-regeling én een tweerichtingsfietspad is te vermijden. 
Afhankelijk van welke richting de fietser komt verandert immers de voorrangssituatie, wat 
interpretatie moeilijk maakt. 

Kruispuntuitvoering 

Hoek kruising 

49% van de aslijnen van de wegen sluiten loodrecht aan op de kruisende weg. Niet-
loodrechte wegen, 51%, kunnen zo ingericht worden zodat ze loodrecht aansluiten op de 
weg. Dit kan snelheidsverlagend werken en de voorrangsregeling verduidelijken. 

Zichtbaarheid van het kruispunt 

Slechts op 22% van de kruispunten is de zichtbaarheid beperkt. Op 78% van de kruispunten 
is er weinig of geen belemmering.  

Wegeigenschappen 

Categorie weg langs fietspad 

Voor deze beweging en kruispunttype vinden we terug dat 68% van de wegen langs het 
fietspad de wegcategorisering ‘lokaal’ heeft. 21% is gecategoriseerd als secundaire weg type 
3. 4% heeft dan weer primair type 2 als categorie. Deze laatste categorie wordt vaak voor 
ringwegen gebruikt. 

Het Fietsvademecum beveelt bij het kruisen van een primaire weg type 2 een ongelijkvloerse 
kruising of een verkeerslichtengeregeld kruispunt aan en de fietsvoorziening langs een 
primaire weg wordt best uitgewerkt als fietsweg, een ventweg of via een alternatief traject. 

Categorie kruisende weg 

Alle kruisende wegen zijn ‘lokaal’ gecategoriseerd. 

Het BFF-fietspad ligt bij de kruispunten met de beweging 7.5, altijd op een weg met dezelfde 
of hogere wegencategorie. De hiërarchie van de wegcategorisering en bijhorende 
voorrangsregeling voor de fietser kan verduidelijkt worden, door bijvoorbeeld het fietspad op 
hetzelfde verhoogde niveau door te trekken over het kruispunt. 

Snelheidsregime 

54% heeft een snelheidsregime van 50km/u en 45% een regime van 70km/u.  

Algemene inrichting 

Aantal rijstroken 

93% heeft twee rijstroken, 4% heeft 3 rijstroken en 3% heeft 1 rijstrook. 

Scheiding van de rijrichtingen 

Amper 9% heeft een middeneiland tussen de rijrichtingen.  
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Een middeneiland versmalt de rijstroken voor de wagen (visueel) en werkt en 
snelheidsverlagend en attentieverhogend. Een scheiding van de rijrichtingen biedt de fietser 
de mogelijkheid om in twee tijden over te steken en een rijrichting per keer te dwarsen. Bij 
deze ongevalsbeweging is het oversteken in twee tijden minder relevant, de botspartners 
komen immers uit de eerste kruisende verkeerstroom.  

Fietsspecifieke inrichting 

Afscheidingsgraad van het fietspad voor de oversteek 

Voor de fietsoversteek zijn 57% van de fietspaden aanliggend en 28% is vrijliggend. 12% van 
de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad en 3% een horizontaal afgescheiden 
fietspad. 

Afscheidingsgraad van het fietspad na de oversteek 

Na de fietsoversteek zijn 53% van de fietspaden aanliggend en 35% is vrijliggend. 5% van de 
kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad en 5% een horizontaal afgescheiden 
fietspad. 

Een aanliggend tweerichtingsfietspad is niet conform het Fietsvademecum. De cijfers tonen 
ook hier aan dat deze situatie vaak voorkomt. 

Breedte fietspad 

Slechts 22% van de tweerichtingsoversteken voldoet aan de door het Fietsvademecum 
aanbevolen 2,5 meter. 40% zit zelfs onder de minimumbreedte van 2 meter.  

Ook hier wordt de algemene vaststelling dat de fietspadbreedtes niet conform het 
Fietsvademecum zijn bevestigd. 

Niveau fietspad 

We merken dat bij deze ongevallengevoelige beweging 50% van de fietspaden daalt naar de 
fietsoversteek en 41% op hetzelfde niveau ligt van de rijweg. Slechts 8% heeft een verhoogde 
situatie, met een plateau (7%) of een verhoogd fietspad (1%).  

In combinatie met de parameter ‘afscheidingsgraad’ moeten we vaststellen dat een aantal 
tweerichtingsfietspaden op hetzelfde niveau als de weg liggen en aanliggend zijn. 

Combineren we de cijfers over het niveau van het fietspad en de vaststelling dat de BFF-
oversteek quasi steeds op de hoger gecategoriseerde weg ligt, dan lijkt voor deze beweging 
een verhoogde inrichting (plateau of verhoogd fietspad) een mogelijke oplossing. 

Buiging fietspad 

93% van de fietspaden loopt ter hoogte van het kruispunt gewoon rechtdoor. Amper 4% 
buigt in en 3% buigt uit. 

Zicht op de fietser – ‘normale richting’ 

Het zicht op de fietser is gebaseerd op de buffer tussen de weg langs het fietspad, bij deze 
beweging is de parameter dus minder nuttig.  
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59% van de kruispunten heeft een vrij zicht, 21% heeft een onderbroken zicht op de fietser, 
7% een beperkt zicht en 13% heeft een geblokkeerd zicht. 

Zicht op de fietser – ‘tegengestelde richting’ 

Het zicht op de fietser is gebaseerd op de buffer tussen de weg langs het fietspad, bij deze 
beweging is de parameter dus minder nuttig.  

53% van de kruispunten heeft een vrij zicht, 29% heeft een verminderd zicht op de fietser en 
18% heeft een geblokkeerd zicht. 

Voorrangsregeling 

Op 96% van de kruispunten met de ongevallengevoelige beweging 7.5 heeft de fietser 
voorrang. Op 1% van de kruispunten heeft de fietser geen voorrang. 

We stellen op 3% van de kruispunten ook een voorrang van rechts-regeling vast, wat niet 
gewenst is voor een tweerichtingsfietspad. De situatie ontstaat door het ontbreken van 
markeringen en signalisatie voor de fietser en het gemotoriseerde verkeer, waardoor de 
voorrang van rechts-regeling geldt. 

Markering stop auto 

De voorrang van de fietser wordt in 91% van de kruispunten ondersteund door de 
markeringen (haaientanden, 59% en stoplijn, 32%) voor de wagen. In 9% van de gevallen is 
geen markering voor de auto aanwezig. 

Een stoplijn impliceert een volledige stop van het gemotoriseerde verkeer. De aanwezigheid in 
de data van de ongevalgevoelige beweging 7.5 duidt op een probleem met het naleven van 
de markering. 

Markering stop fietser 

In 99% van de gevallen is er geen markering aanwezig voor de fietser, wat in lijn ligt met de 
96% van de oversteken waar de fietser een duidelijke voorrangssituatie heeft. Op 1% van de 
kruispunten zijn er haaientanden gemarkeerd voor de fietser. 

Markering fietsoversteekplaats 

82% van de fietsoversteken binnen deze typologie met ongevallengevoelige beweging 7.5 is 
gemarkeerd met een streeplijn, 1% met een blokmarkering, 9% met een kleurverschil en 7% 
heeft geen markering. De voorrang voor de fietser is dus niet altijd ondersteund door de 
markering. 

Op basis van de cijfers van de voorrangsregeling zou op 96% van de kruispunten een 
streeplijn gemarkeerd moeten zijn. De markeringen worden dus niet consequent toegepast. 

Kleurverschil fietsoversteekplaats 

68% heeft een rode kleur en 32% heeft geen kleurverschil. 
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Fietslogo en/of pijlmarkeringen 

Slechts 34% van de oversteken heeft een logo. Het vaakst voorkomende zijn de 
pijlmarkeringen (22%). Het fietslogo komt bij 7% voor en de combinatie van pijlen en 
fietslogo bij 4%.  

Het voorzien van logo’s vormt een te onderzoeken piste voor deze oversteken met deze 
beweging waarbij de fietser uit ‘tegengestelde richting’ komt, in het bijzonder de 
pijlmarkeringen om de leesbaarheid te verhogen. 

 

Conclusies en aanbevelingen beweging 7.5 

Als aanbevelingen voor beweging 7.5 zien we: 

• De voorrang van rechts-regeling vermijden en de weg, waarlangs BFF-fietspad ligt, als 
voorrangsweg selecteren. 

• Een loodrechte aansluiting tussen de kruisende wegen, zodat de snelheid bij het 
afslaan en het benaderen van het kruispunt lager ligt en de zichtbaarheid verhoogt. 

• De fietsoversteken inrichten op basis van de wegcategorisering en de 
overeenkomstige kruispuntentypologieën zoals voorgesteld in het Fietsvademecum. 

• Een fietspadbreedte voorzien van minimaal 2,5 meter, de aanbevolen waarde in het 
Fietsvademecum. 

• Het tweerichtingsfietspad scheiden van de rijweg. 

• Het voorzien van een middeneiland dat snelheidsverlagend en attentieverhogend 
werkt voor het afslaand verkeer. 

• De fietsoversteek in voorrang verhoogd inrichten over het kruispunt, bijvoorbeeld met 
een uitritconstructie, om de snelheid te remmen en attentieverhogend te werken. 

• Het consequenter aanbrengen van de markeringen kan de kruispuntsituatie 
verduidelijken en ook juridische problemen vermijden. Een voorrang van rechts-
regeling, geldig indien er geen markeringen of borden aanwezig zijn, is bij een 
tweerichtingsfietspad te vermijden. 

• Het streven naar leesbaarheid in de markeringen: overwegen om de markering van de 
oversteekplaats te ondersteunen met stopmarkeringen voor de wagen en het 
toevoegen van pijlmarkeringen.  
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5.3.4 Beweging 7.6 

Type 7 kruispunten zijn 3-takskruispunten met een voorrangsregeling (voorrangskruispunt of 
voorrang van rechts). Ongevalsbeweging 7.6 is een 
ongeval waarbij de fietser in de ‘normale’ richting het 
kruispunt oprijdt en wordt aangereden door de 
botspartner die uit de kruisende straat het kruispunt 
oprijdt. 

Beweging 7.6 heeft 46 kruispunten, 65 ongevallen en 
een ernstscore van 77. 

Alle kruispunten zijn voorrangskruispunten, in deze 
dataset zijn geen voorrang van rechts-kruispunten 
aangetroffen. 

 

Kruispuntuitvoering 

Hoek kruising 

41% van de aslijnen van de wegen sluiten loodrecht aan op de kruisende weg. 39% is niet-
loodrecht en 20% is onder een hoek van 45 graden.  

De niet loodrechte wegen kunnen zo ingericht worden zodat ze loodrecht aansluiten op de 
weg. Dit kan snelheidsverlagend werken en de voorrangsregeling verduidelijken. 

Zichtbaarheid van het kruispunt 

Op 11% van de kruispunten is de zichtbaarheid beperkt. Op de overige kruispunten is er 
weinig of geen belemmering.  

Wegeigenschappen 

Categorie weg langs fietspad 

Voor deze beweging en kruispunttype vinden we terug dat 70% van de wegen langs het 
fietspad de wegcategorisering ‘lokaal’ heeft. 28% is gecategoriseerd als secundaire weg, 
waarvan 22% als type 3. 2% heeft dan weer primair type 2 als categorie.  

De categorie secundair type 3 focust op openbaar vervoer en fietsverkeer, het is dus logisch 
dat het BFF over deze weg loopt. Op basis van de categorisering zou deze weg ingericht 
moeten zijn voor fietsers om het aantal fietsongevallen te minimaliseren. De aanwezigheid in 
de data (met ongevalgevoelige kruispunten) toont aan dat dit niet steeds het geval is. 

Categorie kruisende weg 

Net zoals bij beweging 7.5 zijn alle kruisende wegen ‘lokaal’ gecategoriseerd. Het BFF ligt 
altijd op een weg met dezelfde of hogere wegencategorie. Een uitritconstructie kan hiërarchie 
van de wegcategorisering (en vaak bijhorende voorrangsregeling) verduidelijken. 
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Snelheidsregime 

43% heeft een snelheidsregime van 50km/u en 57% een regime van 70km/u.  

Algemene inrichting 

Aantal rijstroken 

98% heeft twee rijstroken. 

Scheiding van de rijrichtingen 

91% van de fietsoversteken heeft geen middeneiland, 9% is wel uitgerust met een 
middeneiland tussen de rijrichtingen.  

Een scheiding tussen de rijrichtingen versmalt de rijstroken (visueel) en werkt 
attentieverhogend en snelheidsverlagend, wat geen overbodige luxe is gezien 57% van de 
kruispunten een snelheidsregime van 70 km/u heeft. Een middeneiland biedt de fietser de 
mogelijkheid om in twee tijden over te steken en een rijrichting per keer te dwarsen.  

Fietsspecifieke inrichting 

Afscheidingsgraad van het fietspad voor de oversteek 

Voor de fietsoversteek zijn 59% van de fietspaden aanliggend en 24% is vrijliggend. 9% van 
de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad en 7% een horizontaal afgescheiden 
fietspad.  

Afscheidingsgraad van het fietspad na de oversteek 

Na de fietsoversteek zijn 50% van de fietspaden aanliggend en 37% is vrijliggend. 11% van 
de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad en 2% een horizontaal afgescheiden 
fietspad. 

Ook bij deze ongevalsbeweging is een groot deel van de fietsvoorzieningen aanliggend of 
beperkt horizontaal afgescheiden. 

Breedte fietspad 

Slechts 31% van de fietsoversteken voldoet aan de door het Fietsvademecum gehanteerde 
aanbevolen 2,5 meter. 45% heeft een breedte tussen 200 en 249 cm. 24% is smaller dan de 
minimale 2 meter.  

Niveau fietspad 

35% van de fietspaden daalt ter hoogte van de fietsoversteek. 57% ligt op hetzelfde niveau 
als van de rijweg. Slechts 8% heeft een verhoogde situatie, met een plateau (4%) of een 
verhoogd fietspad (4%).  

Het BFF-fietspad ligt bijna altijd op de hoger gecategoriseerde weg en is vaak in voorrang, 
een verhoogde inrichting lijkt voor deze beweging een oplossingsrichting. 
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Buiging fietspad 

78% van de fietspaden loopt ter hoogte van het kruispunt rechtdoor, 4% buigt in. 17% van 
de fietsoversteken buigt uit.  

Zicht op de fietser – ‘normale richting’ 

46% van de kruispunten heeft een vrij zicht op de fietser. 30% heeft een onderbroken zicht. 
7% heeft een beperkt zicht en 15% geblokkeerd zicht.  

Zicht op de fietser – ‘tegengestelde richting’ 

In 61% van de kruispunten is het zicht op de fietser vrij. 28% heeft een onderbroken zicht. 
11% heeft een beperkt of geblokkeerd zicht.  

Voorrangsregeling 

Op 91% van de kruispunten met deze ongevalgevoelige beweging heeft de fietser voorrang. 

Markering stop auto 

De voorrang van de fietser wordt in 83% van de kruispunten ondersteund door de 
markeringen voor de wagen: haaientanden 59% en stoplijn 17%. In 17% van de gevallen is 
geen markering voor de auto aanwezig. 

Markering stop fietser 

In 93% van de gevallen is er geen markering aanwezig voor de fietser, wat overeenkomstig is 
met de duidelijke voorrangssituatie van de fietser. Op 3 kruispunten (7%) zijn er 
haaientanden gemarkeerd. 

Markering fietsoversteekplaats 

72% van de fietsoversteken binnen deze typologie met ongevallengevoelige beweging 7.6 is 
gemarkeerd met een streeplijn, 2% met een blokmarkering, 15% met een kleurverschil en 
11% heeft geen markering.  

Vanuit voorrangsregeling, met de fietser 91% in voorrang, zou het voorkomen van de 
streeplijnmarkering hoger moeten zijn dan 72%. De markering zou dus beter kunnen 
aansluiten bij de regelingen. 

Kleurverschil fietsoversteekplaats 

72% heeft een rode kleur en 28% heeft geen kleurverschil. 

Fietslogo en/of pijlmarkeringen 

63% van de oversteken heeft geen logo’s. De vaakst voorkomende logo’s zijn de 
pijlmarkeringen met 24%. Het fietslogo komt bij 7% voor en de combinatie van pijlen en 
fietslogo bij 7%.  

Het voorzien van logo’s vormt een te onderzoeken piste voor deze oversteken met deze 
beweging. 
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Conclusies en aanbevelingen beweging 7.6 

Als aanbevelingen voor beweging 7.6 zien we: 

• Een loodrechte aansluiting tussen de kruisende wegen, zodat de snelheid bij het 
benaderen van het kruispunt en het afslaan lager ligt en de zichtbaarheid verhoogt. 

• De fietsoversteken inrichten op basis van de wegcategorisering en de 
overeenkomstige kruispuntentypologieën, met bijzondere aandacht voor de categorie 
secundair type 3, zoals voorgesteld in het Fietsvademecum. 

• Een fietspadbreedte voorzien van 2,5 meter, de aanbevolen waarde in het 
Fietsvademecum. 

• Het tweerichtingsfietspad scheiden van de rijweg. 

• Het voorzien van een middeneiland dat snelheidsverlagend en attentieverhogend 
werkt voor het afslaand verkeer. 

• De fietsoversteek in voorrang verhoogd inrichten over het kruispunt, bijvoorbeeld met 
een uitritconstructie, om de snelheid te remmen en attentieverhogend te werken. 

• Het consequenter aanbrengen van de markeringen kan de kruispuntsituatie 
verduidelijken en ook juridische problemen vermijden. 

• Het streven naar leesbaarheid in de markeringen: overwegen om de markering van de 
oversteekplaats te ondersteunen met stopmarkeringen voor de wagen en het 
toevoegen van pijlmarkeringen.  
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5.3.5 Algemene conclusie voor type 7 (3-takskruispunten zonder VRI) 

Voor type 7 zien we dat de aanbevelingen voor de 
kruispuntinrichting van de kruispunten met 
ongevalsbewegingen 7.2, 7.5, 7.6 quasi gelijk zijn. Op 
basis van de grootte van de datasets lijkt het 
aannemelijk te stellen dat de aanbevelingen voor alle 
3-takskruispunten met een voorrangsregeling of 
voorrang van rechts de ongevallen kunnen 
verminderen. De aanbevelingen zijn: 

 

 

 

• De voorrang van rechts-regeling vermijden en de weg, waarlangs het BFF-fietspad 
ligt, als voorrangsweg selecteren. 

• De fietsoversteken inrichten op basis van de wegcategorisering. In het bijzonder op 
de wegen met categorie secundair type 3.  

• Een loodrechte aansluiting tussen de kruisende wegen. 

• Een fietspadbreedte voorzien van 2,5 meter, de aanbevolen waarde in het 
Fietsvademecum. 

• Een middeneiland 

• Een van de rijweg gescheiden tweerichtingsfietspad  

• Een verhoogde inrichting over het kruispunt van de fietsoversteek in voorrang 

• Een verbeterd zicht op de fietser in de nabijheid van de tweerichtingsoversteek. 

• Consequente markeringen 

• Leesbare markeringen: stopmarkeringen voor de wagen aan de fietsoversteek en 
pijlmarkeringen op de fietsoversteek 
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5.3.6 Beweging 8.2 

Type 8 kruispunten zijn 4-takskruispunten met een 
VRI-regeling. Ongevalsbeweging 8.2 is een ongeval 
waarbij de fietser en de botspartner beiden groen 
hebben op het kruispunt. De fietser, die vanuit de 
‘tegengestelde’ richting komt wordt aangereden door 
de rechtsafslaande wagen die uit tegenovergestelde 
rijrichting komt. 

Beweging 8.2 heeft 5 kruispunten, 6 ongevallen en 
een ernstscore van 6. Het betreft dus een beperkte 
dataset. 

 

Kruispuntuitvoering 

Hoek kruising 

De aslijnen van de wegen van twee kruispunten sluiten loodrecht aan op de kruisende weg. 
Drie kruispunten hebben niet loodrechte wegen. 

Zichtbaarheid van het kruispunt 

Op één van de kruispunten is de zichtbaarheid beperkt. Op een ander kruispunt is er geen 
belemmering. Drie van de kruispunten hebben een licht belemmerde zichtbaarheid. 

Wegeigenschappen 

Categorie weg langs fietspad 

Voor deze beweging en kruispunttype vinden we terug dat op één kruispunt de weg langs het 
fietspad de wegcategorisering ‘lokaal’ heeft. Op vier van de kruispunten is de weg 
gecategoriseerd als secundaire weg, waarvan 40% als type 3. 

Categorie kruisende weg 

Op vier kruispunten zijn de kruisende wegen ‘lokaal’ gecategoriseerd. Op het andere kruispunt 
is de weg als primaire type 2 gecategoriseerd.  

Het Fietsvademecum schrijft bij kruisingen met primaire wegen een ongelijkgrondse kruising 
of een verkeerslichtengeregeld kruispunt voor. Een aanpassing van het kruispunt naar 
ongelijkgrondse kruising voor fietsers kan het aantal ongevallen nog verminderen waar VRI 
regeling niet voldoende blijkt. 

Snelheidsregime 

Op twee kruispunten geldt een snelheidsregime van 50km/u en drie kruispunten hebben een 
regime van 70km/u.  
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Algemene inrichting 

Aantal rijstroken 

Het aantal rijstroken ter hoogte van het kruispunt is bij type 8 hoger dan bij types 6 en 7. 
Twee kruispunten hebben twee rijstroken, twee kruispunten hebben er drie en één kruispunt 
heeft er vier. Een VRI-regeling vindt zijn noodzaak in de complexe verkeerstromen. Met de 
regeling kunnen de stromen geregeld worden, afslaande bewegingen krijgen hierbij vaak 
aparte opstelstroken. Dit verklaart het hoger aantal rijstroken. Dit maakt de oversteekafstand 
voor fietsers op het kruispunt groter.  

Detail lichtenregeling 

Type 8 heeft (in tegenstelling tot type 7 en 9) een VRI-regeling. Drie kruispunten hebben een 
apart fietslicht en een vooruitgeschoven fietspad. Eén kruispunt heeft enkel aparte fietslichten 
(en geen vooruitgeschoven fietspad) en één kruispunt heeft geen fietsspecifieke VRI-
inrichting. 

De fietsspecifieke maatregelen toegepast op deze kruispunten helpen weinig bij deze 
specifieke beweging. De fietser komt immers uit de ‘tegengestelde richting’ en heeft geen 
baat bij een vooruitgeschoven situatie of een voorstart, hij botst immers met de tweede te 
kruisen rijrichting. Om deze beweging te beveiligen is een conflictvrije regeling een 
oplossingsrichting. Zeker op wegen met categorie secundaire type 3, gericht op fietsers en 
openbaar vervoer en niet op de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer, moet een 
conflictvrije regeling overwogen worden. 

Voor de gedetailleerde analyse van de V-plannen verwijzen we naar Bijlage 6.  

Scheiding van de rijrichtingen 

Alle kruispunten ontbreken een middeneiland. Bij deze ongevalsbeweging, waarbij de fietser 
uit de ‘tegengestelde’ richting komt voor de wagen, kan een middeneiland ruimte creëren voor 
de fietser om te stoppen bij conflict of indien nodig (einde groenfase fietser). Bovendien is de 
oversteektijd voor de fietser zelden specifiek voor de fietser bepaald, maar op oversteektijd 
van de voetgangers of het gewenste debiet van de auto’s gebaseerd. 

In combinatie met de parameter ‘aantal rijstroken’, die aangeeft dat de oversteek voor de 
fietser bij deze kruispunten vaak meer dan 2 rijstroken bedraagt, lijkt een middeneiland bij 
deze kruispuntconfiguratie geen overbodige luxe. 

Fietsspecifieke inrichting 

Afscheidingsgraad van het fietspad voor de oversteek 

Voor de fietsoversteek zijn de fietspaden op twee kruispunten aanliggend en eveneens op 
twee kruispunten vrijliggend. Eén van de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden 
fietspad. 

Afscheidingsgraad van het fietspad na de oversteek 

Na de fietsoversteek zijn de fietspaden op twee kruispunten aanliggend en op twee andere 
vrijliggend. Eén van de kruispunten heeft een horizontaal afgescheiden fietspad. 
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Ook hier komen aanliggende tweerichtingsfietspaden voor, in weerwil van het 
Fietsvademecum. 

Breedte fietspad 

De tweerichtingsoversteken op vier kruispunten bij deze beweging voldoen niet aan de door 
het Fietsvademecum gehanteerde aanbevolen fietspadbreedte 2,5 meter. Eén oversteek is 
zelfs smaller dan 2 meter, het minimum uit het Fietsvademecum.  

Niveau fietspad 

Alle fietspaden dalen ter hoogte van de fietsoversteek. Samen met de vaststelling dat de BFF-
oversteek quasi steeds op de hoger gecategoriseerde weg ligt, lijkt voor deze beweging een 
verhoogde inrichting een oplossingsrichting. 

Buiging fietspad 

Op drie kruispunten loopt het fietspad ter hoogte van het kruispunt rechtdoor. Op twee 
kruispunten buigt het fietspad uit, waarvan één fietsoversteek minder dan 5 meter en een 
fietsoversteek meer dan 7 meter. 

In combinatie met de beide parameters ‘afscheidingsgraad’ weten we dat bij een groot deel 
van de kruispunten de lijn van het fietspad niet wijzigt ter hoogte van het kruispunt. Vanuit de 
dodehoekproblematiek met vrachtwagens stelt het Fietsvademecum voor om het fietspad uit 
te buigen, zodat de fietser zichtbaar wordt voor de vrachtwagenchauffeurs. 

Zicht op de fietser – ‘normale richting’ 

Op twee kruispunten is er een vrij zicht op de fietser. Eén kruispunt heeft een onderbroken 
zicht, één kruispunt heeft een beperkt zicht en een ander kruispunt kampt met een 
geblokkeerd zicht. Bij deze beweging speelt deze parameter niet mee. 

Zicht op de fietser – ‘tegengestelde richting’ 

Drie kruispunten hebben een vrij zicht, op twee kruispunten is er een geblokkeerd zicht op de 
fietser. 

De zichtbaarheid in ‘tegengestelde richting’ is bij deze beweging belangrijk, bij kruispunten 
zonder zicht op de fietser, is het voor de botspartner moeilijk om de fietser tijdig op te 
merken. 

Markering stop auto 

Alle kruispunten hebben een stoplijn voor het gemotoriseerd verkeer. 

Markering stop fietser 

Op vier van de kruispunten is er geen markering aanwezig voor de fietser. Eén kruispunt heeft 
een stoplijn als markering. 

Markering fietsoversteekplaats 

Drie van de fietsoversteken binnen deze typologie zijn gemarkeerd met een streeplijn, één 
fietsoversteek enkel met een kleurverschil en één oversteek heeft geen markering. 
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Kleurverschil fietsoversteekplaats 

Twee van de fietsoversteken hebben een rode kleur en drie fietsoversteken hebben geen 
kleurverschil. 

Fietslogo en/of pijlmarkeringen 

Geen enkele van de fietsoversteken heeft een logo. 

Conclusies en aanbevelingen beweging 8.2 

Als aanbevelingen voor beweging 8.2 kunnen we volgende naar voor schuiven om het aantal 
ongevallen trachten te verminderen: 

• Een loodrechte aansluiting tussen de kruisende wegen, zodat de snelheid bij het 
afslaan lager ligt en de zichtbaarheid verhoogt. 

• De lichtenregeling voorzien van fietsspecifieke maatregelen, bij deze beweging is een 
conflictvrije regeling een oplossingsrichting, in het bijzonder bij wegen met categorie 
secundaire type 3. 

• Het verminderen van het aantal aanliggende (of toch niet correct vrijliggende) 
tweerichtingsfietspaden. 

• Een fietspadbreedte voorzien van 2,5 meter, de aanbevolen waarde in het 
Fietsvademecum. 

• Het voorzien van een middeneiland dat snelheidsverlagend en attentieverhogend 
werkt voor het afslaand verkeer 

• Het toevoegen van pijlmarkeringen om de leesbaarheid te verhogen en de 
botspartner te wijzen op het tweerichtingskarakter van de oversteek. 

 

5.3.7 Beweging 9.5 

Type 9 kruispunten zijn 4-takskruispunten met 
voorrangsregeling (voorrangskruispunt of voorrang van 
rechts). Ongevalsbeweging 9.5 is een ongeval waarbij 
de fietser in de ‘tegengestelde’ richting het kruispunt 
oversteekt, terwijl de botspartner vanaf de kruisende 
weg het kruispunt oprijdt of verlaat. 

Beweging 9.5 heeft 37 kruispunten, 53 ongevallen en 
een ernstscore van 59. 

Eén van de kruispunten heeft een voorrang van rechts-
regeling. De overige 36 kruispunten zijn 
voorrangskruispunten.  

De combinatie voorrang van rechts-regeling én een tweerichtingsfietspad is te vermijden. 
Afhankelijk van welke richting de fietser komt verandert immers de voorrangssituatie, wat 
interpretatie moeilijk maakt. 
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Kruispuntuitvoering 

Hoek kruising 

11% van de aslijnen van de wegen sluiten loodrecht aan op de kruisende weg. Het aandeel 
niet-loodrechte wegen bedraagt 70% en het deel kruispunten onder een hoek van 45 graden 
is 19%. 

Zichtbaarheid van het kruispunt 

Op 41% van de kruispunten is er geen belemmering. 46% van de kruispunten hebben een 
licht belemmerde zichtbaarheid. Op 14% van de kruispunten is de zichtbaarheid beperkt. 

Wegeigenschappen 

Categorie weg langs fietspad 

Voor deze beweging en kruispunttype vinden we terug dat 65% van de wegen langs het 
fietspad de wegcategorisering ‘lokaal’ heeft. 32% is gecategoriseerd als secundaire weg, 
waarvan 14% als type 1, 11% als type 2 en 8% als type 3. Op 3% van de kruispunten heeft 
de weg parallel aan het fietspad primair type 2 als categorie. 

Het Fietsvademecum stelt voor primaire wegen fietsvoorzieningen voor die uitgewerkt worden 
als fietsweg, ventweg of via een alternatief traject. Voor 3% (1 kruispunt) is hieraan niet 
voldaan. 

Categorie kruisende weg 

98% van de kruisende wegen zijn ‘lokaal’ gecategoriseerd. 3% van de kruispunten hebben 
een kruisende weg die als secundair type 3 gecategoriseerd is. 

Snelheidsregime 

2% heeft een snelheidszone van 30 km/u, 41% van 50km/u en 57% heeft een regime van 
70km/u.  

Algemene inrichting 

Aantal rijstroken 

Alle kruispunten hebben ter hoogte van de fietsoversteek 2 rijstroken (1 voor elke rijrichting) 
Dit is een logisch verschil met type 8 met de VRI-regeling, die gemiddeld meer rijstroken telt 
ter hoogte van de oversteek. Een VRI regeling wordt vaak toegepast om een kruispunt met 
zware afslaande bewegingen of grote verkeersintensiteiten te beveiligen en te sturen. 

Scheiding van de rijrichtingen 

89% van de kruispunten hebben geen middeneiland aan de fietsoversteek. 11% heeft wel 
een middeneiland.  

Het snelheidsverlagend en attentieverhogend effect van een middeneiland kan nuttig zijn, 
gezien 57% van de kruispunten bij deze beweging een snelheidsregime van 70 km/u heeft. 
Een middeneiland biedt de fietser ook de mogelijkheid om in twee tijden over te steken en 
een rijrichting per keer te dwarsen. 
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Fietsspecifieke inrichting 

Afscheidingsgraad van het fietspad voor de oversteek 

Voor de fietsoversteek zijn 43% van de fietspaden aanliggend en 41% is vrijliggend. 11% van 
de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad en 5% een horizontaal afgescheiden 
fietspad. 

Afscheidingsgraad van het fietspad na de oversteek 

Na de fietsoversteek zijn 41% van de fietspaden aanliggend en 43% is vrijliggend. 14% van 
de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad en 3% een horizontaal afgescheiden 
fietspad. 

Ook bij deze ongevalsbeweging is een groot deel van de fietsvoorzieningen aanliggend of 
beperkt horizontaal afgescheiden. 

Breedte fietspad 

81% van de tweerichtingsoversteken bij deze beweging voldoet niet aan de aanbevolen 2,5 
meter uit het Fietsvademecum. 49% is smaller dan de minimale waarde van 2 meter uit het 
Fietsvademecum. 19% is breder dan 2,5 meter. 

Niveau fietspad 

22% van de fietspaden daalt ter hoogte van de fietsoversteek. Op 62% van de kruispunten 
liggen fietsoversteek en fietspad op hetzelfde niveau als de weg. 3% van de oversteken houdt 
ter hoogte van de oversteek het verhoogd niveau van het fietspad aan en 14% van de 
kruispunten is uitgevoerd als plateau.  

Het aandeel ‘gelijkgronds’ is opvallend groot bij deze ongevalsbeweging. In combinatie met de 
andere parameters, zien we ook hier aanliggende, gelijkgrondse en smalle fietsvoorzieningen 
naar boven komen in de ongevallen. 

In bijna alle situaties is de fietsoversteek in voorrang en ligt het fietspad op de hoger 
gecategoriseerde weg. In deze situatie lijkt een verhoogde inrichting, zoals een 
uitritconstructie, een fysieke verduidelijking van de voorrang en categorisering. Een verhoogde 
inrichting is ook snelheidsverlagend en attentieverhogend. 

Buiging fietspad 

91% van de fietspaden loopt ter hoogte van het kruispunt rechtdoor. 6% buigt uit, waarvan 
3% minder dan 5 meter en 3% meer dan 7 meter. De overige 3% buigt in. 

Zicht op de fietser – ‘normale richting’ 

49% van de kruispunten heeft een vrij zicht. 27% heeft een onderbroken zicht, 8% heeft een 
beperkt zicht en 16% kampt met een geblokkeerd zicht. Deze parameter speelt bij deze 
beweging geen rol. 
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Zicht op de fietser – ‘tegengestelde richting’ 

43% van de kruispunten heeft een vrij zicht. 11% heeft een onderbroken zicht, 11% heeft 
een beperkt zicht en 16% kampt met een geblokkeerd zicht. Deze parameter speelt bij deze 
beweging geen rol. 

Voorrangsregeling 

De fietser heeft op 94% van de kruispunten voorrang. Op 3% van de kruispunten heeft de 
fietser geen voorrang en op de overige 3% geldt voorrang van rechts. De voorrang van 
rechts-regeling is de basis van de verkeersregels en is de voorrangsregeling die geldt indien er 
geen markeringen of borden afwezig zijn. 

Markering stop auto 

54% van de kruispunten hebben haaientanden en 27% hebben een stoplijn voor het 
gemotoriseerd verkeer. 19% van de kruispunten hebben geen markering voor het 
gemotoriseerde verkeer. 

Markering stop fietser 

In 97% van de gevallen is er geen markering aanwezig voor de fietser en 3% heeft 
haaientanden als markering. 

Markering fietsoversteekplaats 

78% van de fietsoversteken binnen deze typologie is gemarkeerd met een streeplijn, 14% 
met een kleurverschil en 8% heeft geen markering. Er is dus ook hier een afwijking tussen de 
voorrangsregeling en de markering. 

Kleurverschil fietsoversteekplaats 

43% heeft een rode kleur en 57% heeft geen kleurverschil. 

Fietslogo en/of pijlmarkeringen 

76% van de oversteken heeft geen logo’s. 3% heeft een fietslogo, 5% heeft pijlmarkeringen 
en 16% heeft de combinatie van fietslogo en pijlen. 

De logo’s kunnen de leesbaarheid van het kruispunt verduidelijken. In het bijzonder de 
pijlmarkering kan aan de bestuurders duidelijk maken dat ook fietsers uit de ‘tegengestelde 
richting’ verwacht kunnen worden. 

 

Conclusies en aanbevelingen beweging 9.5 

Als aanbevelingen voor beweging 9.5 zien we: 

• De voorrang van rechts-regeling vermijden en de weg waarlangs het BFF-fietspad ligt 
als voorrangsweg selecteren. 

• Een loodrechte aansluiting tussen de kruisende wegen, zodat de snelheid bij het 
afslaan en het benaderen van het kruispunt lager ligt en de zichtbaarheid verhoogt. 
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• De fietspaden en fietsoversteken inrichten op basis van de wegcategorisering en de 
overeenkomstige kruispunttypologieën, zoals voorgesteld in het Fietsvademecum. 

• Een fietspadbreedte voorzien van 2,5 meter, de aanbevolen waarde in het 
Fietsvademecum. 

• Het tweerichtingsfietspad scheiden van de rijweg. 

• Het voorzien van een middeneiland dat snelheidsverlagend en attentieverhogend 
werkt voor het verkeer dat het kruispunt nadert. 

• De fietsoversteek in voorrang verhoogd inrichten over het kruispunt, bijvoorbeeld met 
een uitritconstructie, om de snelheid te remmen en attentieverhogend te werken. 

• Het consequenter aanbrengen van de markeringen kan de kruispuntsituatie 
verduidelijken en ook juridische problemen vermijden. 

• Het streven naar leesbaarheid in de markeringen: overwegen om de markering van de 
oversteekplaats te ondersteunen met stopmarkeringen voor de wagen en het 
toevoegen van pijlmarkeringen.  

 

5.3.8 Beweging 9.6 

Ongevalsbeweging 9.6 is een ongeval waarbij de fietser in de ‘normale’ richting het kruispunt 
oversteekt, terwijl de botspartner vanaf de kruisende weg het kruispunt op rijdt of verlaat. 

Deze kruispunten zijn 4-takskruispunten met 
voorrangsregeling (voorrangskruispunt of voorrang van 
rechts).  

Beweging 9.6 heeft 16 kruispunten, 22 ongevallen en 
een ernstscore van 26. 

Eén van de kruispunten heeft een voorrang van rechts-
regeling. De overige 15 kruispunten zijn 
voorrangskruispunten. 

De combinatie voorrang van rechts-regeling én een 
tweerichtingsfietspad is te vermijden. Afhankelijk van 

welke richting de fietser komt verandert immers de voorrangssituatie, wat interpretatie 
moeilijk maakt. 

Kruispuntuitvoering 

Hoek kruising 

31% van de aslijnen van de wegen sluiten loodrecht aan op de kruisende weg. Het aandeel 
niet-loodrechte wegen bedraagt 56% en 13% van de aslijnen van de wegen sluit aan onder 
een hoek van 45 graden. 
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Zichtbaarheid van het kruispunt 

Op 44% van de kruispunten is er geen belemmering. 50% van de kruispunten hebben een 
licht belemmerde zichtbaarheid. Op 6% van de kruispunten is de zichtbaarheid beperkt. 

Wegeigenschappen 

Categorie weg langs fietspad 

Voor deze beweging en kruispunttype vinden we terug dat 75% van de wegen langs het 
fietspad de wegcategorisering ‘lokaal’ heeft. 25% is gecategoriseerd als secundaire weg, 
waarvan 19% als type 1 en 6% als type 3. 

Categorie kruisende weg 

Alle kruisende wegen zijn ‘lokaal’ gecategoriseerd.  

Snelheidsregime 

6% heeft een snelheidsregime van 30km/u, 31% een regime van 50km/u en 63% heeft een 
snelheidsregime van 70km/u.  

In een zone 30 mag het fietsverkeer gemengd worden met het gemotoriseerde verkeer, deze 
afweging moet echter gemaakt worden tegen de continuïteit van de route-infrastructuur en de 
leesbaarheid.  

Algemene inrichting 

Aantal rijstroken 

Alle kruispunten hebben ter hoogte van de fietsoversteek 2 rijstroken (1 voor elke rijrichting) 
Dit is een logisch verschil met type 8 (dezelfde kruispuntconfiguratie maar een andere 
voorrangsregeling), dat gemiddeld meer rijstroken telt ter hoogte van de oversteek. Dit kan 
verklaard worden doordat een VRI-regeling vaak toegepast wordt om een kruispunt met 
zware afslaande bewegingen of grote intensiteiten te beveiligen. 

Scheiding van de rijrichtingen 

Geen enkele van de kruispunten hebben een middeneiland aan de fietsoversteek.  

Het snelheidsverlagend en attentieverhogend effect van een middeneiland kan waardevol zijn, 
gezien 63% van de kruispunten een snelheidsregime van 70 km/u heeft. Een middeneiland 
geeft de fietser ook de mogelijkheid om in twee tijden de weg te dwarsen. 

Fietsspecifieke inrichting 

Afscheidingsgraad van het fietspad voor de oversteek 

Voor de fietsoversteek zijn 50% van de fietspaden aanliggend en 19% is vrijliggend. 19% van 
de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad en 13% een horizontaal 
afgescheiden fietspad. 
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Afscheidingsgraad van het fietspad na de oversteek 

Na de fietsoversteek zijn 56% van de fietspaden aanliggend en 25% is vrijliggend. 13% van 
de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad en 6% een horizontaal afgescheiden 
fietspad. 

Ook hier stellen we vast dat meer dan de helft van de tweerichtingsfietspaden aanliggend is. 

Breedte fietspad 

81% van de tweerichtingsoversteken bij deze beweging voldoet niet aan de door het 
Fietsvademecum aanbevolen 2,5 meter. 44% is zelfs smaller dan 2 meter. 19% is breder dan 
2,5 meter. 

Niveau fietspad 

38% van de fietspaden daalt ter hoogte van de fietsoversteek. Op 44% van de kruispunten 
ligt de fietsvoorziening op hetzelfde niveau als de weg. 19% van de kruispunten is uitgevoerd 
als plateau.  

Opvallend is dat 19% van de kruispunten uitgevoerd zijn als plateau. 

Buiging fietspad 

Alle fietspaden lopen ter hoogte van het kruispunt rechtdoor. 

Zicht op de fietser – ‘normale richting’ 

63% van de kruispunten heeft een vrij zicht. 25% heeft een onderbroken zicht en 13% heeft 
een beperkt zicht. 

Zicht op de fietser – ‘tegengestelde richting’ 

63% van de kruispunten heeft een vrij zicht. 25% heeft een onderbroken zicht en 13% heeft 
een beperkt zicht. 

Voorrangsregeling 

De fietser heeft op 81% van de kruispunten voorrang. Op 13% van de kruispunten heeft de 
fietser geen voorrang en op 6% geldt voorrang van rechts. De voorrang van rechts-regeling is 
de basis van de verkeersregels en is de voorrangsregeling die geldt indien er geen 
markeringen of borden aanwezig zijn. 

Markering stop auto 

50% van de kruispunten hebben haaientanden en 38% hebben een stoplijn voor het 
gemotoriseerd verkeer. 12% van de kruispunten hebben geen markering voor het 
gemotoriseerde verkeer. 

Markering stop fietser 

In 87% van de gevallen is er geen markering aanwezig voor de fietser en 13% heeft 
haaientanden als markering.  
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Markering fietsoversteekplaats 

81% van de fietsoversteken is gemarkeerd met een streeplijn, 6% met een blokmarkering en 
13% heeft geen markering. 

Kleurverschil fietsoversteekplaats 

50% heeft een rode kleur en 50% heeft geen kleurverschil.  

Fietslogo en/of pijlmarkeringen 

Geen enkele van de oversteken heeft logo’s.  

Conclusies en aanbevelingen beweging 9.6 

Volgende aanbevelingen voor beweging 9.6 kunnen we naar voor schuiven om het aantal 
ongevallen trachten te verminderen: 

• Een loodrechte aansluiting tussen de kruisende wegen, zodat de snelheid bij het 
afslaan en het benaderen van het kruispunt lager ligt en de zichtbaarheid verhoogt. 

• Een fietspadbreedte voorzien van 2,5 meter, de aanbevolen waarde in het 
Fietsvademecum. 

• Het tweerichtingsfietspad scheiden van de rijweg. 

• Het voorzien van een middeneiland dat snelheidsverlagend en attentieverhogend 
werkt voor het verkeer dat het kruispunt nadert en de fietser toelaat om het kruispunt 
indien nodig in twee keer te overbruggen. 

• De fietsoversteek in voorrang verhoogd inrichten over het kruispunt, bijvoorbeeld met 
een uitritconstructie, om de snelheid te remmen en attentieverhogend te werken. 

• Het toevoegen van pijlmarkeringen om de leesbaarheid te verhogen. 

 

5.3.9 Beweging 10.4 

Type 10 kruispunten zijn ronde punten. Ongevalsbeweging 10.4 is een ongeval waarbij de 
fietser in de ‘tegengestelde’ richting het kruispunt oversteekt, terwijl de botspartner vanaf de 

kruisende weg het ronde punt op rijdt. 

Beweging 10.4 heeft 5 kruispunten, 5 ongevallen en 
een ernstscore van 7. 

Dit is een kleine dataset, die noopt tot voorzichtigheid 
bij het trekken van conclusies. Eén van de redenen is 
dat een rotonde met een tweerichtingsfietspad 
uitzonderlijk is. Een andere reden is dat in de 
inventaris een aantal zeer grote rotondes opgesplitst is 
in kleinere kruispuntzones, wat leidde tot minder 
‘rotondedata’. Een voorbeeld is de rotonde de 
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Dampoort in Gent. 

Kruispuntuitvoering 

Hoek kruising 

60% van de aslijnen van de wegen sluiten loodrecht aan op de kruisende weg. Het aantal 
kruispunten waar de aslijnen van de kruisende wegen niet loodrecht snijden bedraagt 40%.  

Een rotonde is als concept een verzameling van T-kruispunten waarvan de takken loodrecht 
(of tangentieel) aansluiten. 

Zichtbaarheid van het kruispunt 

Op 80% van de kruispunten is er geen belemmering. 20% van de kruispunten hebben een 
licht belemmerde zichtbaarheid. 

Wegeigenschappen 

Categorie weg langs fietspad 

20% van de fietspaden is een zelfstandig fietspad. Bij 20% van de kruispunten is de weg 
langs het fietspad lokaal gecategoriseerd. 40% heeft een categorie secundair, waarvan 20% 
secundair type 2 en 20% type 3. 20% heeft een primair type 1 als categorie. 

Voor een weg met categorie primair type 1 schrijft het Fietsvademecum voor dat het 
langsliggende fietspad als autonome fietsweg, volledig afgeschermd van de weg, uitgevoerd 
moet worden.  

Categorie kruisende weg 

Alle kruisende wegen zijn ‘lokaal’ gecategoriseerd.  

Snelheidsregime 

20% heeft een snelheidsregime van 50km/u en 60% een regime van 70km/u. Eén kruispunt 
heeft de waarde ‘niet van toepassing’, dit is te verklaren door het toekomen van een 
zelfstandig fietspad op de rotonde.  

Algemene inrichting 

Aantal rijstroken 

80% van de kruispunten hebben ter hoogte van de fietsoversteek 2 rijstroken. 20% heeft 3 
rijstroken. 

Scheiding van de rijrichtingen 

60% van de kruispunten hebben geen middeneiland aan de fietsoversteek, 40% heeft wel 
een middeneiland. 
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Fietsspecifieke inrichting 

Afscheidingsgraad van het fietspad voor de oversteek 

Voor de fietsoversteek zijn 20% van de fietspaden aanliggend en 60% is vrijliggend. 20% van 
de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad. 

Afscheidingsgraad van het fietspad na de oversteek 

Na de fietsoversteek komen aanliggende fietspaden niet voor. 20% van de fietspaden is 
vrijliggend, 40%van de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad en 20% een 
horizontaal afgescheiden fietspad. 

Breedte fietspad 

Alle tweerichtingsoversteken bij deze beweging voldoen aan de door het Fietsvademecum 
aanbevolen 2,5 meter. 60% is zelfs breder dan 3 meter. Dit is een opvallend contrast met alle 
andere types.  

Deze cijfers contrasteren met alle vorige besproken types. Het verschil kan wellicht 
gedeeltelijk gevonden worden in het feit dat de rotonde een recente kruispuntconfiguratie is 
die sinds midden jaren ’90 gangbaar werd in Vlaanderen. 

Niveau fietspad 

60% van de fietspaden daalt ter hoogte van de fietsoversteek. Op 40% van de kruispunten 
liggen fietsoversteek en fietspad op hetzelfde niveau als de weg.  

Buiging fietspad 

De parameter ‘buiging’ van het fietspad is bij deze typologie niet relevant, het fietspad moet 
de rotonde volgen en buigt dus automatisch mee. De fietsoversteken zijn bij deze beweging 
telkens gepositioneerd enkele meters weg van de rotonde, op de aantakkende wegen. 

Zicht op de fietser – ‘normale richting’ 

20% van de kruispunten heeft een vrij zicht. 60% heeft een onderbroken zicht en 20% heeft 
een beperkt zicht. Deze parameter is ook hier niet van belang. 

Zicht op de fietser – ‘tegengestelde richting’ 

20% van de kruispunten heeft een vrij zicht. 40% heeft een beperkt zicht en 20% heeft een 
geblokkeerd zicht. De overige 20% met waarde ‘niet van toepassing’ is te verklaren door het 
zelfstandige fietspad. Ook hier is deze parameter niet van belang. 

Voorrangsregeling 

Op geen enkele van de rotondes heeft de fietser voorrang. 

Markering stop auto 

20% van de kruispunten hebben haaientanden en 80% hebben geen markering voor het 
gemotoriseerde verkeer t.o.v. de fietsoversteek. 
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Markering stop fietser 

80% van de fietsoversteken heeft haaientanden voor de fietser en 20% heeft geen markering.  

Markering fietsoversteekplaats 

40% van de fietsoversteken is gemarkeerd met een streeplijn en 60% met een blokmarkering. 

De markering van de oversteekplaats is niet altijd consequent met de voorrangsregeling. Een 
streeplijn impliceert immers voorrang voor de fietser.  

Kleurverschil fietsoversteekplaats 

20% heeft een rode kleur en 80% heeft geen kleurverschil. 

Fietslogo en/of pijlmarkeringen 

40% van de kruispunten heeft op de oversteken een fietslogo gecombineerd met pijlen.20% 
heeft enkel pijl markeringen en de overige 40% heeft geen logo’s.  

Het vaker gebruiken in vergelijking met de andere types van de logo’s bij rotondes kan 
wellicht ook verklaard worden door hun recenter karakter. 

Conclusies en aanbevelingen beweging 10.4 

Als aanbevelingen om het aantal ongevallen trachten te verlagen voor beweging 10.4 zien we: 

• De fietspaden en fietsoversteken inrichten op basis van de wegcategorisering en de 
overeenkomstige kruispunttypologieën, zoals voorgesteld in het Fietsvademecum. 

• Het tweerichtingsfietspad scheiden van de rijweg. 

• Het voorzien van een middeneiland dat snelheidsverlagend en attentieverhogend 
werkt voor het verkeer dat het kruispunt nadert en de fietser toelaat om in twee 
bewegingen de weg te kruisen. 

• Het consequent toepassen van de markeringen in overeenstemming met de 
voorrangsregeling. 

• Het toevoegen van pijlmarkeringen om de leesbaarheid te verhogen. 
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5.3.10 Beweging 11.A 

Bij deze beweging verlaat de fietser het 
BFF-tweerichtingsfietspad. Deze 
beweging wijkt af van de voorgaande 
aangezien het hier geen kruisende 
situatie tussen een weg en het BFF 
tweerichtingsfietspad betreft, maar wel 
de aansluiting van andere wegen (al 
dan niet met fietsinfrastructuur) met het 
BFF fietspad. Het BFF-fietspad is voor 

veel fietsers slechts een deel van de route, fietsers 
moeten het BFF ‘oprijden’ en ‘afrijden’ om hun 
bestemming te bereiken.  

Beweging 11.A heeft 23 kruispunten, 34 ongevallen en 
een ernstscore van 39. Bij deze ongevalsbeweging 
verlaat de fietser het BFF-fietspad, waarbij hij 
aangereden wordt door het verkeer dat op de weg 
langs het fietspad rijdt. 

Af en toe is er een oversteekplaats ingericht bij een 
doorgaand BFF-tweerichtingsfietspad. 

 

Kruispuntuitvoering 

Hoek kruising 

48% van de aslijnen van de wegen sluiten loodrecht aan op de kruisende weg. Het aandeel 
niet-loodrechte wegen bedraagt 30%. 22% sluit aan onder een hoek van 45 graden. 

Zichtbaarheid van het kruispunt 

Op 74% van de kruispunten is er geen belemmering. 26% van de kruispunten hebben een 
licht belemmerde zichtbaarheid. 

Wegeigenschappen 

Categorie weg langs fietspad 

Bij 88% van de kruispunten is de weg langs het fietspad lokaal gecategoriseerd. 16% heeft 
een categorie secundair, waarvan 4% secundair type 2 en 4% type 3. 20% heeft een primair 
type 1 als categorie. 

Voor een weg met categorie primair type 1 schrijft het vademecum een ongelijkvloerse 
kruising voor. 

Categorie kruisende weg 

Alle kruisende wegen zijn ‘lokaal’ gecategoriseerd.  



60 

Snelheidsregime 

61% heeft een snelheidsregime van 50km/u en 39% een regime van 70km/u. Eén kruispunt 
heeft de waarde ‘niet van toepassing’, dit is te verklaren door het zelfstandig fietspad.  

Algemene inrichting 

Aantal rijstroken 

Door het niet kruisen van het tweerichtingsfietspad is bij deze specifieke problematiek en 
specifieke beweging het aantal rijstroken tijdens de inventarisatie niet geregistreerd. 

Scheiding van de rijrichtingen 

96% van de kruispunten hebben geen middeneiland aan de fietsoversteek, 4% heeft wel een 
middeneiland. 

Het voorzien van een middeneiland vertraagt het verkeer, werkt attentieverhogend, laat de 
fietser toe om in twee tijden over te steken en communiceert de aanwezigheid van een 
oversteekplaats op een fysieke manier naar de bestuurders op de weg. 

Fietsspecifieke inrichting 

Afscheidingsgraad van het fietspad voor de oversteek 

Voor de fietsoversteek zijn 35% van de fietspaden aanliggend en 39% is vrijliggend. 22% van 
de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad en 4% een horizontaal afgescheiden 
fietspad. 

Afscheidingsgraad van het fietspad na de oversteek 

Na de fietsoversteek zijn 22% van de fietspaden aanliggend en 43% is vrijliggend. 26% van 
de kruispunten heeft een verticaal afgescheiden fietspad en 4% een horizontaal afgescheiden 
fietspad. 

De afscheidingsgraad van de fietspaden is belangrijk naar beveiliging toe. Enkel een continue 
fysieke barrière kan de fietser verhinderen om over te steken, behalve op de daartoe 
ingerichte oversteekplaatsen. 

Ook de opstelruimte voor de fietspadverlatende fietser is belangrijk voor de veiligheid van de 
fietsers op het tweerichtingsfietspad.  

Breedte fietspad 

26% van de fietspaden bij deze beweging voldoet aan de door het Fietsvademecum 
aanbevolen 2,5 meter. 74% van de fietspaden is smaller dan 2,5 meter, 26% is zelfs smaller 
dan 2 meter, het minimum uit het vademecum.  

Niveau fietspad 

De parameter moet bij deze specifieke situatie anders geïnterpreteerd worden. In deze niet 
kruisende situatie is het niveau van het fietspad t.o.v. het kruispunt geregistreerd, niet de 
verbinding of oversteek. 
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52% van de fietspaden liggen op hetzelfde niveau als het kruispunt. 30% van de fietspaden 
ligt hoger, 17% van de kruispunten is uitgewerkt als plateau. 

Het verhoogd inrichten van het kruispunt vertraagt het verkeer. Ook het verhoogd inrichten 
van het fietspad t.o.v. de weg kan een drempel creëren zodat niet zomaar op elke plaats van 
het fietspad kan afgegaan worden behalve op uitgewerkte indalende oversteekvoorzieningen 
(drempelwerking). Een gelijkgronds fietspad wordt best vermeden bij deze ongevalgevoelige 
beweging. 

Buiging fietspad 

Deze parameter is in deze situatie niet relevant. 

Zicht op de fietser – ‘normale richting’ 

43% van de kruispunten heeft een vrij zicht. 26% heeft een onderbroken zicht en 22% heeft 
een beperkt zicht. 9% van de kruispunten heeft een geblokkeerd zicht. 

 Zicht op de fietser – ‘tegengestelde richting’ 

30% van de kruispunten heeft een vrij zicht. 35% heeft een onderbroken zicht en 22% heeft 
een beperkt zicht. 

Hier kunnen de waardes net zo goed omgekeerd gelezen worden, de fietser heeft zicht op de 
wagens.  

Voorrangsregeling 

In geen enkele van deze situaties heeft de fietser voorrang. 

Markering stop auto 

De markering voor het gemotoriseerde verkeer is in deze situatie niet van belang en moet 
gelezen worden als de markering aangebracht op het kruispunt en niet ten opzichte van een 
fietsoversteek. In deze specifieke situatie is er immers geen kruisende situatie tussen de BFF-
tweerichtingsoversteek en de wegen.  

Markering stop fietser 

4% van de fietsoversteken heeft haaientanden voor de fietser en 96% heeft geen markering.  

Markering fietsoversteekplaats 

9% van de fietsoversteken is gemarkeerd met een streeplijn, 9% met een blokmarkering en 
83% van de oversteekplaatsen heeft geen markering. 

Kleurverschil fietsoversteekplaats 

8% heeft een rode kleur en 92% heeft geen kleurverschil. 

Fietslogo en/of pijlmarkeringen 

Er zijn geen fietslogo’s en/of pijlmarkeringen aanwezig.  
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Conclusies en aanbevelingen beweging 11.A 

Als aanbevelingen voor beweging 11.A zien we: 

• In de eerste plaats, het voorzien van oversteekinfrastructuur. 

• Het tweerichtingsfietspad fysiek scheiden van de rijweg en op regelmatige afstand 
goed uitgeruste oversteekplaatsen. 

• Het voorzien van een middeneiland dat snelheidsverlagend en attentieverhogend 
werkt voor het verkeer dat het kruispunt nadert en voor de fietser de mogelijkheid 
geeft om in twee tijden over te steken. 

• Het kruispunt verhoogd inrichten of het fietspad verhoogd inrichten en laten indalen 
naar het kruispunt (drempelwerking). 

• De zichtbaarheid voor de fietser en de andere bestuurders verbeteren. 

• De oversteekplaats zo leesbaar mogelijk maken. 

 

5.3.11 Roodlichtnegatie bij bewegingen 6.2 en 8.6 

Ongevalsbeweging 8.6 beschrijft een ongeval dat niet verklaarbaar is zonder dat één van de 
bestuurders een rood licht negeert. De fietser rijdt in de ‘normale richting’ rechtdoor en de 
botspartner rijdt vanaf de kruisende weg het kruispunt op of verlaat het kruispunt. 

Type 6.2 is een 3-takskruispunt met een VRI-regeling. 
Beweging 6.2 heeft 3 kruispunten, 4 ongevallen en 
een ernstscore van 4. 

Type 8.6 is een 4-takskruispunt met een 
verkeerslichtenregeling. Beweging 8.6 heeft 13 
kruispunten, 23 ongevallen en een ernstscore van 33. 

Uit de bewegingsanalyse kwam beweging 6.2 en 8.6 
naar voor met een hoge ernstscore. De kruispunten 
van type 6 en type 8 hebben een 
verkeerslichtenregeling. Deze bewegingen zijn niet 
mogelijk zonder roodlichtnegatie van één van de 

bestuurders. 

Voor 6.2 blijkt uit het VOF dat in één van de 4 gevallen 
een rood licht-negatie is aangegeven. De overige 
ongevallen hebben bij de ongevalsfactoren geen 
ingevulde waarde of de waarde ‘verleent geen 
voorrang’. Bij deze ongevallen blijft onduidelijk wat er 
gebeurd is. De ene roodlichtnegatie is begaan door 
een fietser.  

Voor 8.6 zien we in het VOF 4 roodlichtnegaties (18% 
van aantal ongevallen). De overige ongevallen hebben 
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bij deze factor de waarde ‘verleent geen voorrang’ of geen waarde. Net zoals bij 6.2 is het bij 
deze ongevallen niet duidelijk welke bewegingen of handelingen door de botspartners 
uitgevoerd zijn. Van de 4 roodlichtnegaties valt op dat er weerom 3 aan fietsers te wijten zijn. 
De vierde is tenslotte aan een vrachtwagen toe te schrijven. Uit deel 1 van de studie bleek dat 
de fietser in 24% van de ongevallen mee aan de basis lag van het ongeval door de wegcode 
niet te respecteren. Dit wordt hier bevestigd. 

Een roodlichtnegatie is een duidelijke overtreding en de oorzaak kan dus niet toegeschreven 
worden aan de infrastructuur van het kruispunt. Een analyse van de infrastructuurkenmerken 
van type 6.2 en type 8.6 is dan ook weinig zinvol. 

5.4 Samenvatting conclusies en aanbevelingen 

In deze paragraaf vatten we de algemene conclusies en aanbevelingen van de verschillende 
bewegingen samen. 

5.4.1 Het verlagen van de snelheid 

Het verlagen van de snelheid maakt het kruispunt veiliger voor alle gebruikers en vermindert 
de ernst van de ongevallen. De fysieke inrichting is de meest duurzame vorm om de snelheid 
te verlagen.  

Bij de analyse bleek dat heel wat kruisende wegen onder een schuine hoek op elkaar 
aansluiten. Een stompe hoek tussen de kruisende wegen laat hogere snelheden toe bij het 
afslaan en zorgt voor een moeilijke afslagbeweging in de andere rijrichting. Bij een stompe 
aansluiting heeft een van de rijrichtingen een verminderde zichtbaarheid, wat dus bij een 
tweerichtingsfietspad steeds een probleem vormt. Een loodrechte aansluiting op de kruisende 
weg werkt snelheidsverlagend, verduidelijkt de voorrangsituatie en verbetert de zichtbaarheid. 

Het ontbreken van middengeleiders voor de fietsers is een constante in de analyse, slechts 
zelden wordt de fietser tussen de rijrichtingen beschermd door een fysieke constructie. Een 
scheiding van de rijrichtingen werkt snelheidsverlagend (door de visuele versmalling van de 
rijstroken) en attentieverhogend. De fietser krijgt de mogelijkheid om in twee tijden over te 
steken en een rijrichting per keer te kruisen. Het voorzien van middeneilanden voor de fietser 
is een aanbeveling. 

Het BFF-fietspad ligt vaak op een hoger gecategoriseerde weg dan de weg waarmee het 
fietspad kruist en is bijna altijd in voorrang t.o.v. het kruisend verkeer. Bij de 
ongevalgevoelige bewegingen komt een gelijkgrondse of indalende inrichting vaak voor. Een 
oplossingsrichting is het verhoogd inrichten van de fietsvoorziening op kruispunten met een 
duidelijk verschil in categorisering en het fietspad in voorrang. Het verhoogd aanbrengen van 
het fietspad werkt snelheidsverlagend, attentieverhogend en verbetert de leesbaarheid van 
het kruispunt en de voorrangsituatie. Een verhoogde inrichting kan uitgewerkt worden als een 
uitritconstructie of een plateau ter hoogte van het kruispunt. Bovendien leidt een indalend 
fietspad de aandacht van de fietser af, van de verkeerssituatie en potentiële botspartners naar 
het wegdek en het indalen. Hierdoor loopt de fietser een hoger risico. 

5.4.2 Het comfort en de bescherming van de fietser 

Bij de analyse van de infrastructuurkenmerken wordt de vaststelling uit het eerste deel van 
het rapport, nl. het vaak voorkomen van aanliggende tweerichtingsfietspaden, bevestigd. Dit 
infrastructuurkenmerk komt vaak naar boven bij de ongevalgevoelige bewegingen. Het 
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Fietsvademecum beschouwt een aanliggend tweerichtingsfietspad nochtans als ‘niet van 
toepassing’, zoals in de onderstaande tabel te zien is. Het nastreven van een betere 
afscheiding van de rijweg is wenselijk. 

Tabel 9: Typologie en breedtes van fietsvoorzieningen (Bron: Fietsvademecum) 

 

Een andere algemene conclusie is de onderdimensionering van de tweerichtingsfietspaden bij 
alle geanalyseerde types, met uitzondering van beweging 10.4 op de rotonde. De aanbevolen 
breedte (zie ook Tabel 9) van 2,5 meter uit het Fietsvademecum wordt niet altijd 
gerespecteerd en ook de minimale waarde van 2 meter wordt te vaak niet gehaald. We 
adviseren om de minimale waarde 2 meter uit het vademecum te verwijderen en het 
minimum op 2,5 m te zetten. 

Uit de data blijkt dat veel ongevallen gebeuren op tweerichtingsfietspaden die op hetzelfde 
niveau als de weg liggen. Dit komt vaak voor in combinatie met het niet respecteren van de 
minimale breedte. De fietser wordt regelmatig geconfronteerd met te smalle, niet 
afgeschermde fietsinfrastructuur op hetzelfde niveau van de weg. Het Fietsvademecum blijft 
te vaak dode letter, we bevelen aan om het vademecum strikter toe te passen.  

5.4.3 Leesbaarheid 

Op de ongevalgevoelige kruispunten is er ruimte om de leesbaarheid te verhogen. Dit kan in 
de eerste plaats door de markeringen consequent toe te passen, in combinatie met de juiste 
verkeersborden. In de analyse blijkt dat voorrangsmarkering en de fietsmarkering niet altijd 
een samenhangend geheel is. Dit is een aandachtspunt. Het ondersteunen van markeringen 
voor de oversteekplaats met voorrangsmarkering, zoals haaientanden naast een 
streeplijnmarkering, is een actueel discussiepunt binnen de verkeerskunde. De vraag is of de 
markeringen duidelijk zijn voor de gebruikers? 

We stellen ook vast dat de pijlmarkeringen en fietslogo’s in beperkte mate voorkomen. In het 
bijzonder de pijlmarkeringen kunnen de leesbaarheid verhogen en de bestuurders wijzen op 
de fietsers die uit de ‘tegengestelde richting’ komen, zoals in de ongevalgevoelige bewegingen 
7.2, 7.5, 8.2 en 9.5. 
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Figuur 14: De ongevalsbewegingen 7.2, 7.5, 8.2 en 9.5 waar de fiets uit de ‘tegengestelde’ richting komt 

Bij een duidelijke hiërarchie tussen de kruisende wegen en daar waar het fietspad langs de 
voorrangsweg loopt, kan men die voorrang fysiek benadrukken door de oversteek verhoogd 
uit te voeren. Gangbare vormen zijn een plateau en een uitritconstructie.  

Samenhang, duidelijkheid en leesbaarheid voor de gebruiker moeten het doel zijn.  

5.4.4 Categorie van de wegen 

Het Fietsvademecum heeft een duidelijke tabel waarin volgens de categorie van de weg de 
toe te passen fietsinfrastructuur is aangegeven. In de analyse stelden we vast dat niet alle 
kruispunten hieraan voldoen. De kruispuntinrichting in de toekomst beter afstemmen op de 
categorie van een weg is een aanbeveling. 

Tabel 10: Wegcategorie en bijhorende fietsinfrastructuur langs of kruisend aan de weg. (Bron: 
Fietsvademecum) 

 

5.4.5 Buiging 

Op de ongevalgevoelige kruispunten stellen we vast dat bij de overgrote meerderheid van de 
kruispunten het tweerichtingsfietspad rechtdoor loopt en slechts beperkt afgescheiden is van 
de rijweg. 
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Het uitbuigen of inbuigen van een tweerichtingsfietspad krijgt in het Fietsvademecum geen 
duidelijk antwoord. Een bijzonder aandachtspunt bij tweerichtingsfietspaden is de afstand 
tussen de fietser die volgens de ‘tegengestelde richting’ rijdt en de wagens die in de ‘normale 
richting’ rijden. Het Fietsvademecum schrijft voor dat aanliggende tweerichtingsfietspaden niet 
mogen worden toegepast. 

Voor een vrijliggend éénrichtingsfietspad schrijft het Fietsvademecum inbuiging van het 
fietspad voor. Hierbij wordt de fietser beter in beeld gebracht voor het dwarsend en voor het 
langsrijdend verkeer. Bij deze inrichting schrijft het Fietsvademecum een veiligheidszone 
tussen het fietspad en de langsliggende weg voor. Bij tweerichtingsfietspaden zou dit echter 
de fietser in de ‘tegengestelde richting’ dichter bij de wagens in de ‘normale richting’ brengen.  

Het uitbuigen van het fietspad is een andere mogelijkheid. Een uitbuiging van minimum 5 
meter haalt de fietser ter hoogte van de kruispunten uit de dode hoek en brengt de fietser in 
het zicht van afslaand vrachtverkeer. Anderzijds, een grote uitbuiging trekt de fietser weg van 
het kruispunt waardoor de voorrangsituatie voor het fietspad (fietser in principe voorrang op 
het BFF) ondermijnd wordt. Ook het comfort van de fietser vermindert hierdoor. 

Of het in- of uitbuigen van een tweerichtingsfietspad een oplossing biedt kan uit deze studie 
niet afgeleid worden. Het loont wel de moeite deze piste verder te onderzoeken. Omdat het 
over BFF-fietsoversteken gaat is het comfort van de fiets en de voorrangsituatie van de 
fietsoversteek belangrijk. Vanuit dit oogpunt is het uitbuigen van fietsoversteek minder 
wenselijk. Het principe achter het inbuigen van het fietspad, het in beeld brengen van de 
fietser, voor en op het kruispunt, lijkt belangrijk. 

Op basis van de schuwafstanden uit het Fietsvademecum (zie Figuur 12, p. 33) lijkt een 
minimale afstand van 1 meter ten opzichte van het langsrijdend verkeer ook op kruispunten 
het absolute minimum. 

Het Nederlandse Fietsberaad adviseert een afstand van 2 tot 5 meter tussen de rijweg en de 
fietsinfrastructuur ter hoogte van de kruising. De voorgestelde 5 meter is gemotiveerd vanuit 
de dodehoekproblematiek met vrachtwagens, deze afstand brengt de fietser immers in het 
zicht van de vrachtwagenchauffeur.20 

Op BFF-kruispunten met veel afslaand vrachtverkeer kan vanuit de dode hoek-problematiek 
een verkeerslichteninrichting (met vooruitgeschoven fietspad, voorstarttijd voor de fietser…) 
voorgesteld worden.21 

                                                
20 Fietsberaad (2011) Fietsberaadpublicatie 19b. Grip op Fietsongevallen met motorvoertuigen. Samen werken aan 

een veilige fietsomgeving, Fietsberaadpublicatie 19b, p47 

21 BIVV (2012). Blind spot acciddent causation (BLAC). Multidisciplinair diepteonderzoek naar ongevallen met 
vrachtwagens en zwakke weggebruikers in Oost en West-Vlaanderen.  
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6. RISICOANALYSE 
Om het reëel risico op een ongeval te kunnen inschatten op de verschillende kruispunten, 
hebben we op 41 van de risicovolle kruispunten fietstellingen laten uitvoeren. Daarnaast 
werden ook op 9 controlekruispunten met geen of weinig fietsongevallen en analoge 
configuratie fietstellingen uitgevoerd.  

We merken dadelijk op dat het aantal tellingen beperkt is. Tevens gaat het enkel om 
fietstellingen, waardoor we wel een inschatting kunnen maken van het aantal fietsers dat op 
het kruispunt passeert, maar niet over het aantal wagens. Tenslotte hebben we enkel 
gegevens op risico-kruispunten en op een zeer beperkt aantal controlekruispunten (9). Deze 
zijn zeker niet representatief voor de kruispunten zonder ongevallen. Ondanks de beperkte 
telling kunnen we toch een aantal aanduidingen geven over het risico van de fietser om een 
ongeval te krijgen op één van de geselecteerde kruispunttypes. 

6.1 Uitvoeren tellingen 

Het doel van de tellingen is het aantal fietsers te tellen dat het kruispunt oversteekt en 
gebruik maakt van het BFF (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk). Hiertoe werden 
teltoestellen opgesteld voor fietsers stroomopwaarts en stroomafwaarts van het kruispunt op 
de tweerichtingsfietspaden. Dit laat toe een goed beeld te krijgen van het aantal fietsers op 
het BFF. De toestellen die worden gebruikt zijn uitgerust met een dubbele slang, zodat in 
beide richtingen geteld kan worden (zie Figuur 15) 

  

Figuur 15: vereenvoudigd schema met positie van de telslangen 

De tellingen werden uitgevoerd door de gespecialiseerde firma Dinaf. 

Voor de berekening van het risico op blootstelling aan een ongeval werden de tellingen 
uitgevoerd 24u op 24u, voor een volledige week 7 dagen op 7. Zo beschikken we over 
werkelijke aantallen en moet er geen rekening gehouden worden met verschillende mogelijke 
distributies over verschillende weekdagen. Sommige fietspaden worden immers vaker gebruikt 
voor woon – werk verkeer, terwijl andere vooral dienen voor recreatie in het weekend. Al deze 
verschillende doeleinden moeten gedekt worden door de tellingen. 
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6.2 Risicoanalyse 

We zoeken hier een waarde die toelaat om tussen de verschillende kruispunttypes het risico te 
vergelijken dat een fietser loopt om een ongeval te krijgen op het kruispunt. We doen dit op 
twee manieren. Bij de eerste manier berekenen we de gemiddelde theoretische tijd die een 
fietser, die continu over het kruispunt rijdt, nodig heeft om een ongeval te hebben. Hoe groter 
de tijd, hoe langer het duurt voor hij een ongeval krijgt, en dus hoe minder risicovol het 
kruispunt voor de fietser. Daarna berekenen we het risico ook als de verhouding van het 
aantal ongevallen op het kruispunt t.o.v. het aantal fietsers dat het kruispunt gebruikt. 

Voor de eerste berekening halen we uit de tellingen eerst het aantal fietsers dat op een 
weekdag22 over het kruispunt rijdt. Voor de kruispunten kunnen we uit de inventarisatie het 
aantal rijstroken halen dat de fietser moet oversteken. Een rijstrook kennen we een 
gemiddelde breedte toe (3.2 m), de fietser een gemiddelde snelheid (14.4 km/u)23. Daarmee 
kunnen we de tijd bepalen die de fietser nodig heeft om het kruispunt over te steken (breedte 
* snelheid). Deze oversteektijd vermenigvuldigen we verder met het aantal fietsers dat het 
kruispunt oversteekt op een weekdag. Dit geeft ons de theoretische tijd gedurende welke er 
een fietser op het fietspad is op een weekdag. Gezien we de ongevallen over een periode van 
10 jaar beschouwen, vermenigvuldigen we die tijd met 7 dagen/week, maal 52 weken/jaar 
maal 10 jaar, en we delen hem door het aantal ongevallen dat gebeurde in die 10 jaar. Dit 
geeft ons de gemiddelde tijd waarna een fietser die continu over het kruispunt rijdt een 
ongeval zal hebben. 

Een tweede manier om het risico te berekenen is het aantal ongevallen dat gedurende de 
studieperiode werd vastgesteld op het kruispunt delen door het aantal fietsers dat gedurende 
die periode over het kruispunt reed. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de lengte van 
de oversteek (of de tijd gedurende welke de gebruiker is blootgesteld aan het risico). We 
vermenigvuldigen dit getal met een factor 100.000 om de leesbaarheid te vergroten. Hoe 
groter het getal, hoe groter het risico. 

We vatten deze informatie verder samen per type kruispunt en splitsen dit uit tussen 
kruispunten in landelijk gebied en stedelijk gebied. In onderstaande figuur geven we nog even 
een schematisch overzicht van de verschillende kruispunttypes, daarna geven we de 
resultaten van de berekeningen weer in een tabel (zie Tabel 11). 

                                                
22 Aantal fietser op een weekdag = aantal fietsers gedurende een week (incl. zaterdag en zondag) / 7 

23 14.4 km/u is de aanbevolen snelheid voor fietsers bij berekening van verkeerslichtregelingen (Leidraad - Vellig 
verkeer Vlaanderen, Studieopdracht: Wegwerken gevaarlijke punten  en wegvakken in Vlaanderen, Tijdelijk 
Vennootschap 3V: Arcadis, Technum, Grontmij, maart 2013, p.38) 
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Figuur 16 : Type kruispunten 

Tabel 11: risicoberekening op de verschillende typekruispunten 

Type Stedelijk 
Gem. tijd tot 
ongeval (dagen) 

Gem. aantal 
Fietsers 
(10j.) 

Gem. Aantal 
ongevallen 

(Gem Ongeval / 
Gem fietsers) * 
105 

6 L 20.05 3239600 3.0 0.65 
6 S 39.86 4086507 2.7 0.46 
7 L 11.41 1857310 4.8 1.79 
7 S 26.67 5133310 4.9 0.66 
8 L 20.69 2839200 3.8 0.92 
8 S 104.90 10920000 5.0 0.32 
9 L 8.07 258007 6.2 2.40 
9 S 27.86 1806047 3.5 0.63 
10 L 10.45 3895710 1.5 1.58 
10 S 12.41 4677400 7.0 1.05 
11 S 34.28 11076520 3.0 0.19 

 

Voor we conclusies uit deze getallen trekken, wijzen we nogmaals op het relatief beperkt 
aantal tellingen. Daarenboven hebben we enkel tellingen van fietsers en geen tellingen van 
het autoverkeer. Conclusies mogen hier dan ook niet als absoluut gezien worden, maar 
moeten eerder als richtinggevend bekeken worden. 

Uit deze tabel blijkt dat voor een fietser in het algemeen een kruispunt in stedelijk gebied 
minder risicovol is dan een kruispunt in landelijk gebied. Het aantal fietsers in stedelijk gebied 
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is groter dan in landelijk gebied. Het lagere risico in stedelijk gebied is waarschijnlijk een 
gevolg van de, over het algemeen, lagere snelheid in stedelijk gebied en de grotere 
aanwezigheid van fietsers, waardoor de autobestuurder meer bewust is van de aanwezigheid 
van de fietsers. 

Vergelijken we de verschillende types in landelijk gebied, dan merken we dat type 9, 4-
takskruispunt zonder VRI, de meest risicovolle kruispunten zijn, gevolgd door rotondes en 3-
takskruispunten zonder VRI. De kruispunten met verkeerslichtenregeling (type 6 en type 8) 
zijn het minst risicovol. De kruispunten zonder verkeerslichten zijn bijgevolg meer risicovol 
voor de individuele fietser. We stellen vast dat wekelijks ongeveer dubbel zoveel fietsers de 
kruispunten met verkeerslichtregeling gebruiken dan kruispunten zonder verkeerslichtregeling. 
Investering in verkeerslichten is risico-verlagend voor fietsers. Let wel, hoewel het risico om 
een ongeval te hebben verlaagt, stelden we in deel 1 van de studie vast dat we relatief meer 
ernstige ongevallen hebben op VRI geregelde kruispunten (deel 1, p.32). Algemeen kan men 
dus stellen dat een verkeerslichtenregeling het aantal ongevallen verlaagt, maar dat de 
gevolgen van de resterende ongevallen ernstiger zijn. 

In stedelijk gebied stellen we vast dat de ronde punten het meest risicovol zijn. Ronde punten 
zijn dus problematisch voor fietsers en verdienen extra aandacht bij hun design. Anderzijds 

springt de bijzonder goede score van de 
verkeerslichtgeregelde 4-armenkruispunten (type 8) in het 
oog. De fietsers gebruiken dit type kruispunt ook zeer vaak. 
Anderzijds merken we dat de 3-takskruispunten met 
verkeerslichten (type 6) ongeveer hetzelfde scoren dan 3-
takskruispunten zonder verkeerslichten (type 7). De meest 
voorkomende ongevalsituatie voor deze kruispunten is type 
6.1 (zie figuur hiernaast). Deze beweging komt bij de 3-
takskruispunten zonder lichten niet naar voor als een van de 
3 meest risicovolle bewegingen. De verkeerslichten lijken 
hier dus wel invloed te hebben op het type ongeval dat we 
krijgen, maar verminderen blijkbaar niet het risico voor de 

fietser. We merken voor dit type kruispunt (6.1) op dat slechts 33% een vooruitgeschoven 
fietspad en aparte fietslichten heeft. 67% heeft dus geen fietsspecifieke maatregelen. Voor 4-
takskruispunten met verkeerslichten hebben 60% van de kruispunten aparte fietslichten met 
vooruitgeschoven fietspad en nog eens 20% enkel aparte fietslichten. De 4-takskruispunten 
zijn dus veel meer uitgerust voor fietsers en dit lijkt een gunstig effect te hebben. Een 
vooruitgeschoven fietspad en een apart fietslicht voor de fietser zou dus ook voor 3-
takskruispunten met verkeersregeling het aantal ongevallen verder kunnen doen dalen. 

Voor stedelijk gebied globaal stellen we, zoals verwacht, vast dat kruispunten met 
verkeerslichten intensiever gebruikt worden dan kruispunten zonder verkeerslichten.  

Ten slotte merken we de score voor type 11 op. Dit type kruispunten zijn situaties waar de 
fietser aansluiting zoekt naar het BFF of het BFF verlaat, en er is meestal weinig tot geen 
infrastructuur aanwezig (zie Figuur 17). De gemiddelde tijd tot een ongeval ligt relatief laag, 
wat inhoudt dat het kruispunt risicovol is. Het gemiddelde aantal ongevallen per fietser ligt 
echter ook laag, waardoor dit kruispunt minder risicovol lijkt. Dit hangt samen met het feit dat 
we slechts tellingen op één kruispunt van dit type hebben, en de oversteek hier zeer kort is. 
We stellen vast dat dit soort situaties toch vrij vaak voorkomen. Het aanbrengen van een 
aangepaste structuur daar waar de fietser het BFF oprijdt of verlaat is zeker wenselijk. 
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Figuur 17: Aansluiting op het BFF zonder voorziening (Bron: Google Earth) 

 

6.3 Controlekruispunten 

In deze paragraaf wensen we de vaststellingen en mogelijke verbeteringen verder af te 
toetsen aan de hand van een zeer beperkt aantal controlekruispunten. Indien een bepaald 
infrastructuurkenmerk op een bepaald type kruispunt mee aanleiding lijkt te geven tot een 
ongeval, dan willen we nagaan of dit infrastructuurkenmerk al dan niet op een veilig kruispunt 
voorkomt. Indien het infrastructuurkenmerk niet voorkomt op een veilig kruispunt, dan 
versterkt dit de aanbeveling om dit kenmerk aan te passen. 

De 9 controlekruispunten zijn kruispunten met weinig of geen ongevallen. De 
controlekruispunten zijn niet noodzakelijk ‘goede praktijkvoorbeelden’. We bekijken de 
controlekruispunten naar de aanbevelingen, zoals ze in de conclusies van de analyse 
voorgesteld zijn. Dit is een indicatieve puntsgewijze toetsing.  

We hebben getracht om controlekruispunten te selecteren in de nabijheid van een 
ongevalgevoelig kruispunt van hetzelfde type, hier zijn immers gelijkaardige 
verkeersintensiteiten te verwachten. Dit was echter niet voor elk kruispunt mogelijk.  

We dienen eerst echter het aantal fietsers te bekijken dat het kruispunt oversteekt. Indien het 
controlekruispunt een veel lagere fietsintensiteit heeft dan het onveilige kruispunt, dan kan de 
lagere intensiteit voor een deel de veiligheid van het kruispunt verklaren. In onderstaande 
tabel geven we het gemiddeld aantal fietsers weer dat over de kruispunten rijdt. Het valt 
daarbij direct op dat we een veel lagere intensiteit hebben op de controlekruispunten dan op 
de ongevalgevoelige kruispunten. Een deel van de veiligheid op het controlekruispunt is dus te 
verklaren door de lagere intensiteit op het kruispunt. Toch loont het de moeite om de 
infrastructuurkenmerken die in vorige hoofdstukken naar boven kwamen te verifiëren op deze 
kruispunten. In het licht van bovenstaande moeten de verdere conclusies wel met de nodige 
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
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Tabel 12: Gemiddeld aantal fietsers op een weekdag ongevalgevoelige kruispunten en 
controlekruispunten. 

Type 6 7 8 9 10 11 

Ongeval 1064 960 1731 726 550 3043 

Controle 190 375 211 147 

  In onderstaande tabel geven we voor de controlekruispunten de infrastructuurkenmerken weer die 
betrekking hebben op de aanbevelingen die geformuleerd werden.
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Tabel 13: De aanwezigheid van de aanbevelingen op de controlekruispunten  

Aanbeveling 

Type 6  -  3-
takskruis-
punt met 

VRI 

Type 7  -  3-takskruispunt met een voor-
rangsregeling 

Type 8  -  4-takskruispunt met 
een VRI 

Type 9  -  4-takskruispunt met een voor-
rangsregeling 

Kp 1006 Kp 1001 Kp 179 Kp 357 Kp 1003 Kp 1002 Kp 1004 Kp 1005 Kp 1006 

Loodrechte aansluiting tussen de 
kruisende wegen. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee, tussen 

50-80° Ja Ja 

Een fietspadbreedte conform met 
aanbevolen breedte uit het Fietsva-
demecum. 

Nee, 190 cm Ja, 250cm Nee, 180cm Nee, 220 cm Nee, 230 cm Nee, 190 cm Ja, 250 cm Nee, 220 cm Nee, 160 cm 

Een middeneiland Ja Nee Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee 

Een van de rijweg gescheiden twee-
richtingsfietspad 

Nee, aan-
liggend ver-

hoogd 

Nee, aan-
liggend 

verhoogd 

Nee, aan-
liggend 

verhoogd 

Nee, aan-
liggend ver-

hoogd 

Nee, aan-
liggend ver-

hoogd 

Nee, aanliggend 
verhoogd 

Nee, aan-
liggend 

gelijkgronds 

Aanliggend 
verhoogd én 
vrijliggend 
verhoogd 

Nee, aan-
liggend 

gelijkgronds 

Een verhoogde inrichting over het 
kruispunt van de fietsoversteek in 
voorrang 

Nee Nee Nee Nee    Nee Nee Nee Nee Nee 

Een goed zicht op de fietser in de 
nabijheid van de tweerichtingsover-
steek. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Fietsspecifieke maatregelen in de VRI 
configuratie Nee - - - 

Ja, aparte 
fietslichten+ 

vooruit-
geschoven 

Nee - - - 

Voorstarttijd, aparte fase in de VRI-
regeling Nee - - - Nee Nee - - - 

Consequente markeringen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja 

Ondersteunende stopmarkeringen 
voor de wagen Ja Nee Ja Nee, fietser uit 

de voorrang Ja Ja Ja Ja Ja 

Pijlmarkeringen Ja Nee Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee 
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We bespreken nu voor elk kruispunttype de vergelijking tussen de aanbevelingen voor 
infrastructuurkenmerken op ongevalgevoelige kruispunten met de controlekruispunten. 

Type 6 - 3-takskruispunt met een verkeerslichtenregeling 

Het controlekruispunt heeft een loodrechte aansluiting en een middeneiland waarop de fietser 
weliswaar niet volledig beschermd is, consequente markeringen aangevuld met 
pijlmarkeringen. Het fietspad is aanliggend verhoogd en heeft daardoor ook een goede 
zichtbaarheid op de fietser in de nabijheid van de oversteek. Het fietspad is 190cm breed. In 
de lichtenregeling zijn geen fietsspecifieke maatregelen opgenomen.  

Type 7 - 3-takskruispunt met een voorrangsregeling 

De drie controlekruispunten hebben allen een loodrechte aansluiting en consequente 
markeringen. Twee van de kruispunten hebben een middeneiland waarop de fietser niet 
volledig beschermd is. De fietspaden zijn aanliggend verhoogd en er is daardoor ook een 
goede zichtbaarheid op de fietser in de nabijheid van de oversteek. De breedte van de 
fietspaden zijn respectievelijk 250, 220 en 180 cm. Geen enkele van de controlekruispunten 
heeft een verhoogde inrichting en pijlmarkeringen. 

Type 8 - 4-takskruispunt met een verkeerslichtenregeling 

De twee controlekruispunten hebben beiden een loodrechte aansluiting en consequente 
markeringen aangevuld met pijlmarkeringen. Eén van de kruispunten heeft een (smal) 
middeneiland. De fietspaden zijn aanliggend verhoogd en hebben zo een goede zichtbaarheid 
op de fietser in de nabijheid van de oversteek. De breedte van de fietspaden zijn 
respectievelijk 230 en 190cm breed. In de V-plannen zijn geen fietsspecifieke maatregelen 
opgenomen, één van de kruispunten heeft wel afzonderlijke fietslichten.  

Type 9 - 4-takskruispunt met een voorrangsregeling 

Twee van de drie controlekruispunten hebben een loodrechte aansluiting en consequente 
markeringen. Op één van de kruispunten is de fietsoversteek verduidelijkt met 
pijlmarkeringen. Op alle kruispunten zijn er ondersteunende stopmarkeringen voor het 
gemotoriseerde verkeer. Twee van de drie fietspaden zijn aanliggend gelijkgronds. Eén 
fietspad is voor het kruispunt aanliggend verhoogd en na het kruispunt vrijliggend. Twee 
fietspaden zijn smaller dan de aanbevolen breedte van 250cm, één kruispunt voldoet aan 
deze aanbevolen breedte. Geen van de kruispunten heeft een middeneiland. 

Conclusie 

We stellen vast dat een aantal aanbevelingen bevestigd worden door hun aanwezigheid op 
quasi alle controlekruispunten: de loodrechte aansluiting en consequente markeringen 
aanwezig op de kruispunten met weinig of geen ongevallen versterkt het vermoedelijk nut van 
deze aanbevelingen. Naast de loodrechte aansluiting en consequente markeringen blijkt ook 
de goede zichtbaarheid een constante te zijn bij de controlekruispunten. Een aantal andere 
aanbevelingen komen op enkele controlekruispunten voor: de aanwezigheid van een 
middengeleider, pijlmarkeringen, de breedte van het fietspad. Toch moeten we ook 
vaststellen dat bijna alle controlekruispunten een aanliggend, weliswaar meestal verhoogd, 
tweerichtingsfietspad hebben, in weerwil van het Fietsvademecum. Deze problematiek dient 
verder onderzocht te worden. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
7.1 Conclusies algemene analyse 

Uit de algemene analyse (hoofdstuk 3) zijn dit de opvallendste conclusies: 

- In landelijk gebied is het relatief aantal zwaargewonden en doden lager op 
kruispunten met een BFF-tweerichtingsfietspad dan op alle kruispunten in landelijk 
gebied 

- Op kruispunten langs BFF-tweerichtingsfietspaden zijn er relatief meer doden en 
zwaar gewonde fietsers in landelijk gebied dan in stedelijk gebied. 

- Op kruispunten langs BFF-tweerichtingsfietspaden heeft de groep 18-24 jarigen 
relatief veel meer ongevallen in stedelijk gebied dan in landelijk gebied. 

- Op kruispunten langs BFF-tweerichtingsfietspaden hebben de groepen 12-17 jarigen 
en 60-plussers relatief minder ongevallen in stedelijk gebied dan in landelijk gebied. 

- In landelijk gebied hebben mannen relatief meer ongevallen op kruispunten met BFF-
tweerichtingsfietspaden dan op kruispunten in het algemeen, en vrouwen relatief 
minder.  

- Voor kruispunten op BFF-tweerichtingsfietspaden hebben mannen relatief minder 
ongevallen in stedelijk gebied dan in landelijk gebied. Bij vrouwen is dit net 
omgekeerd. 

- De relatieve verhouding tussen de verschillende botspartners, voor fietsongevallen op 
kruispunten in het algemeen en fietsongevallen op kruispunten met BFF-
tweerichtingsfietspaden, is analoog, waarbij de auto met voorsprong de meest 
voorkomende botspartner is.  

- Kijken we enkel naar de kruispunten langs tweerichtingsfietspaden langs het BFF, dan 
stellen we vast dat fietsers relatief meer ongevallen met bromfietsers hebben in 
stedelijk gebied dan in landelijk gebied. 

 

7.2 Conclusies betreffende de analyse van de infrastructuurkenmerken 

Wat betreft de analyse van de infrastructuurkenmerken (hoofdstuk 5) moet rekening 
gehouden worden met de soms kleine datasets voor vooral type 6, 8 en 10. De kleine 
datasets in de analyse, die nopen tot voorzichtigheid in de conclusies, zijn gedeeltelijk te 
verklaren door de data zelf. Er zijn nu eenmaal niet zoveel 3-takskruispunten met 
verkeerslichten of rotondes met een BFF-tweerichtingsfietspad en al helemaal weinig op- en 
afritten met een dergelijk fietspad. Daarnaast hebben we ook redelijk wat uitval in de data. 
Dit is gedeeltelijk het gevolg van het tijdsverschil tussen het ongeval en de inventarisatie van 
het kruispunt. Een andere verklaring ligt in de data verkregen uit het VOF. Bij de 
bewegingsanalyse zijn sommige bewegingen niet te reconstrueren op basis van de 
parameters. De voornaamste oorzaken hiervan zijn niet-ingevulde velden, de 



76 

interpretatieruimte van de waarde ‘dwars’ van de parameter ‘opponentzin’ en de waarden 
‘onbekend’ voor de parameters ‘weg waarop hij reed’ en ‘zin van de verplaatsing’. Het 
opnemen van de bewegingsdiagrammen of een gedetailleerde bewegingsbeschrijving in de 
VOF-database zou voor toekomstige studie een grote hulp zijn. In een ideale wereld zouden 
ook de kruispuntkenmerken deel uitmaken van de ongevalsfiche in het VOF om elke 
vergissing te kunnen uitsluiten. Daarnaast lijkt het een evidentie om in deze tijd de 
ongevalslocatie precies aan te duiden d.m.v. bijvoorbeeld een Mobile Mapping applicatie en 
GPS. Uiteraard moeten eventuele aanpassingen aan het VOF het nog mogelijk maken om 
nieuwe data met oude data te vergelijken.  

Bij de analyse van de infrastructuurkenmerken wordt de vaststelling uit het eerste deel van 
het rapport, nl. het vaak voorkomen van aanliggende tweerichtingsfietspaden bevestigd. Dit 
infrastructuurkenmerk komt vaak naar boven bij de ongevalgevoelige bewegingen. Ook alle 
controlekruispunten hebben een aanliggend, weliswaar verhoogd tweerichtingsfietspad. Het 
Fietsvademecum beschouwt een aanliggend tweerichtingsfietspad nochtans als ‘niet van 
toepassing’. Deze problematiek dient verder onderzocht te worden. 

Een andere algemene vaststelling is dat de fietsinfrastructuur nog heel wat gebreken vertoont 
ten aanzien van de aanbevelingen uit het Fietsvademecum. De aanbevelingen uit het 
Fietsvademecum blijven te vaak dode letter en worden slechts zelden toegepast. We bevelen 
aan om het vademecum strikter toe te passen. 

Op basis van de analyse van de infrastructuurkenmerken kunnen we de aanbevelingen 
bundelen in drie objectieven:  

- Het verlagen van de snelheid 

- Het verhogen van het comfort en de bescherming van de fietser 

- Het verbeteren van de leesbaarheid 

Het verlagen van de snelheid maakt het kruispunt veiliger en vermindert de ernst van de 
ongevallen. De snelheidsverlaging wordt best fysiek afgedwongen. De aanbevelingen zijn:  

- Een loodrechte aansluiting op de kruisende weg verlaagt de snelheid, ook de 
voorrangsituatie wordt duidelijker en de zichtbaarheid verbetert op de beide 
rijrichtingen. 

- Een scheiding van de rijrichtingen werkt snelheidsverlagend en attentieverhogend 
door de visuele versmalling van de rijstroken. De fietser krijgt de mogelijkheid om in 
twee tijden over te steken en een rijrichting per keer te kruisen.  

- Een oplossingsrichting is het verhoogd inrichten van de fietsvoorziening op 
kruispunten met een duidelijk verschil in categorisering en het fietspad in voorrang. 
Het verhoogd aanbrengen van het fietspad werkt snelheidsverlagend, 
attentieverhogend en verbetert de leesbaarheid van het kruispunt en de 
voorrangsituatie. Een verhoogde inrichting kan uitgewerkt worden als een 
uitritconstructie of een plateau ter hoogte van het kruispunt. 

De fietser wordt regelmatig geconfronteerd met te smalle, niet afgeschermde 
fietsinfrastructuur op hetzelfde niveau van de weg. Om het comfort van de fietser te verhogen 
doen we volgende suggesties: 
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- Een voldoende afgescheiden tweerichtingsfietspad, zodat er afstand is tussen het 
verkeer ‘in de normale richting’ en de fietser in ‘tegengestelde richting’. De 
zichtbaarheid van de fietser mag hierbij niet negatief beïnvloed worden. 

- Een minimale breedte van het fietspad van 2,5 meter zoals aanbevolen in 
Fietsvademecum. We adviseren om de minimale waarde 2 meter uit het vademecum 
te verwijderen. 

- Het verhoogde fietspad door te trekken over de fietsoversteek, door het kruispunt te 
verhogen of de fietsoversteek van een uitritconstructie te voorzien. 

Op de ongevalgevoelige kruispunten is er ruimte om de leesbaarheid te verhogen. 
Samenhang, duidelijkheid en leesbaarheid voor de gebruiker zijn het doel en hiervoor bevelen 
we aan:  

- Consequente markeringen, in combinatie met de juiste verkeersborden.  

- Het overwegen en verder onderzoeken om de markeringen van de oversteekplaats te 
ondersteunen met voorrangsmarkering, zoals haaientanden naast een 
streeplijnmarkering. 

- Het plaatsen van pijlmarkeringen om de bestuurders te wijzen op de fietsers die uit de 
‘tegengestelde richting’ komen.  

- Bij een duidelijke hiërarchie tussen de kruisende wegen en waarbij het fietspad op de 
voorrangsweg aanwezig is, de oversteek verhoogd uitvoeren. Gangbare vormen zijn 
een plateau en een uitritconstructie.  

Bijkomend bevelen we aan om:  

- De kruispunttypologie en -inrichting in de toekomst beter af te stemmen op de 
categorie van een weg, zoals in het Fietsvademecum is voorgesteld. In het bijzonder 
bij de primaire wegen en de secundaire wegen type 3. 

- Het buigen van een tweerichtingsfietspad voor een kruispunt verder te onderzoeken. 

- De aansluitingsproblematiek (type 11) te voorzien van infrastructuur en verder te 
onderzoeken. 

Deze studie legt het verschil tussen de praktijk op het terrein en de theorie bloot. De BFF-
tweerichtingsfietspaden op de kruispunten zijn voor verbetering vatbaar.  

7.3 Conclusies betreffende de risicoanalyse 

Het risico (hoofdstuk6) dat een fietser loopt op een kruispunt kan op twee manieren bekeken 
worden: 

- De gemiddelde theoretische tijd die een fietser, die continu over het kruispunt rijdt, 
nodig heeft om een ongeval te hebben. Hoe groter de tijd, hoe langer het duurt voor 
hij een ongeval krijgt, en dus hoe minder risicovol het kruispunt voor de fietser.  

- De verhouding van het aantal ongevallen op het kruispunt t.o.v. het aantal fietsers 
dat het kruispunt gebruikt. 
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De risicoanalyse is uitgevoerd met een beperkt aantal tellingen en is dus indicatief te 
beschouwen. De voornaamste conclusies uit de risicoanalyse zijn: 

- Een kruispunt in stedelijk gebied is minder risicovol voor de individuele fietser dan een 
kruispunt in landelijk gebied, door de grotere aanwezigheid van fietsers in stedelijk 
gebied.  

- Uitgezonderd 4-takskruispunten in landelijk gebied zonder VRI regeling, zijn zowel in 
landelijk als stedelijk gebied rotondes het meest risicovol voor fietsers. Zij verdienen 
extra aandacht bij hun ontwerp. 

- In landelijk gebied zijn verkeerslichtengeregelde kruispunten (type 6 en 8) het minst 
risicovol en worden ze het drukst gebruikt. Investeren in verkeerslichten is risico-
verlagend voor fietsers (de kans op een ongeval verkleint). De ernst van het ongeval 
is echter relatief zwaarder. 

- In stedelijk gebied is type 8, 4-taks met verkeerslichtenregeling, het minst risicovol. 
De fietsspecifieke maatregelen op deze kruispunten, zoals een vooruitgeschoven 
fietspad en apart fietslicht, zouden voor type 6, 3-takskruispunten met 
verkeerslichtenregeling, het aantal ongevallen kunnen verminderen. 
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8. BIJLAGEN 
 Lijst van de landelijke en stedelijke gemeentes Bijlage 1.

 
Stedelijke ‘gemeenten’ 

- Brugge 
- Genk 
- Gent 
- Hasselt 
- Kortrijk 
- Leuven 
- Mechelen 
- Oostende 
- Roeselare 
- Sint-Niklaas 
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Landelijke gemeenten 
- Aalter 
- Affligem 
- Alveringem 
- Anzegem 
- Ardooie 
- Arendonk 
- Assenede 
- Avelgem 
- Beernem 
- Begijnendijk 
- Bekkevoort 
- Berlare 
- Bertem 
- Bever 
- Bierbeek 
- Boortmeerbeek 
- Bornem 
- Boutersem 
- Brakel 
- Brecht 
- Buggenhout 
- De Panne 
- Dilsen-Stokkem 
- Essen 
- Evergem 
- Galmaarden 
- Gavere 
- Geetbets 
- Gistel 
- Glabbeek 
- Gooik 
- Haaltert 
- Halen 
- Heers 
- Hemiksem 
- Herent 
- Herk-de-Stad 
- Herne 
- Herselt 
- Herzele 
- Heusden-Zolder 
- Heuvelland 
- Hoeilaart 
- Hoeselt 
- Holsbeek 
- Hoogstraten 
- Huldenberg 
- Jabbeke 
- Kalmthout 
- Kampenhout 
- Kapelle-op-den-Bos 

- Keerbergen 
- Knesselare 
- Kortenaken 
- Kortenberg 
- Kortessem 
- Kruibeke 
- Laarne 
- Lanaken 
- Landen 
- Lebbeke 
- Ledegem 
- Lennik 
- Lichtervelde 
- Liedekerke 
- Lierde 
- Linter 
- Lochristi 
- Londerzeel 
- Lovendegem 
- Lummen 
- Maldegem 
- Meise 
- Merchtem 
- Merksplas 
- Mesen 
- Meulebeke 
- Middelkerke 
- Moerbeke 
- Nevele 
- Niel 
- Nieuwpoort 
- Opwijk 
- Oudenburg 
- Oud-Heverlee 
- Overijse 
- Peer 
- Pepingen 
- Poperinge 
- Puurs 
- Ranst 
- Retie 
- Riemst 
- Rijkevorsel 
- Roosdaal 
- Rotselaar 
- Rumst 
- Schelle 
- Sint-Amands 
- Sint-Gillis-Waas 
- Sint-Katelijne-Waver 
- Sint-Lievens-Houtem 
- Spiere-Helkijn 
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- Steenokkerzeel 
- Stekene 
- Ternat 
- Tessenderlo 
- Tielt 
- Tielt-Winge 
- Tremelo 
- Waarschoot 
- Waasmunster 
- Wachtebeke 
- Westerlo 
- Wichelen 
- Wielsbeke 
- Zandhoven 
- Zedelgem 
- Zele 
- Zelzate 
- Zemst 
- Zomergem 
- Zottegem 
- Zwevegem 





Technum  83 

 Handleiding kruispunt inventarisatie Bijlage 2.

 

Zie bijgevoegde pdf 
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 Overzicht van geïnventariseerde kruispuntkenmerken Bijlage 3.

Algemene kenmerken 
Type Weg Fietspad Type Weg Loodrecht Snelheidszone Aantal 
Jaagpad Lokale weg -verhard 50 km/u 1 

Jaagpad Lokale weg -verhard 
Snelheidszone niet van 
toepassing 9 

Lokale weg -verhard Jaagpad 50 km/u 1 
Lokale weg -verhard lokale weg - niet verhard 70 km/u 1 
Lokale weg -verhard Lokale weg -verhard 30 km/u 20 
Lokale weg -verhard Lokale weg -verhard 40 km/u 1 
Lokale weg -verhard Lokale weg -verhard 50 km/u 193 
Lokale weg -verhard Lokale weg -verhard 70 km/u 131 
Lokale weg -verhard Lokale weg -verhard 90 km/u 1 

Lokale weg -verhard Lokale weg -verhard 
Snelheidszone niet van 
toepassing 1 

Lokale weg -verhard Primaire weg I 50 km/u 2 
Lokale weg -verhard Primaire weg I 70 km/u 2 
Lokale weg -verhard Primaire weg II 50 km/u 2 
Lokale weg -verhard Primaire weg II 70 km/u 1 
Lokale weg -verhard Secundaire weg I (verbindend) 50 km/u 2 

Lokale weg -verhard Secundaire weg II (ontsluitend) 50 km/u 1 
Lokale weg -verhard Secundaire weg III 50 km/u 2 
Lokale weg -verhard Secundaire weg III 70 km/u 1 
Lokale weg -verhard zelfstandig fietspad 50 km/u 1 
Primaire weg I Lokale weg -verhard 50 km/u 1 
Primaire weg I Lokale weg -verhard 70 km/u 3 
Primaire weg I Lokale weg -verhard 90 km/u 4 
Primaire weg I Primaire weg II 90 km/u 2 
Primaire weg II Lokale weg -verhard 70 km/u 11 
Primaire weg II Lokale weg -verhard 90 km/u 6 
Primaire weg II Primaire weg II 70 km/u 2 
Primaire weg II Secundaire weg I (verbindend) 70 km/u 1 
Primaire weg II Secundaire weg I (verbindend) 90 km/u 1 
Primaire weg II Secundaire weg III 70 km/u 1 
Primaire weg II Secundaire weg III 90 km/u 1 
Secundaire weg I 
(verbindend) Lokale weg -verhard 50 km/u 12 
Secundaire weg I 
(verbindend) Lokale weg -verhard 70 km/u 13 
Secundaire weg I 
(verbindend) Lokale weg -verhard 90 km/u 1 
Secundaire weg II (on-
tsluitend) Jaagpad 70 km/u 1 
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Type Weg Fietspad Type Weg Loodrecht Snelheidszone Aantal 
Secundaire weg II (on-
tsluitend) lokale weg - niet verhard 70 km/u 1 
Secundaire weg II (on-
tsluitend) Lokale weg -verhard 50 km/u 6 
Secundaire weg II (on-
tsluitend) Lokale weg -verhard 70 km/u 15 
Secundaire weg II (on-
tsluitend) Secundaire weg II (ontsluitend) 70 km/u 3 
Secundaire weg III Lokale weg -verhard 50 km/u 28 
Secundaire weg III Lokale weg -verhard 70 km/u 21 
Secundaire weg III Primaire weg II 50 km/u 2 
Secundaire weg III Secundaire weg III 50 km/u 5 
zelfstandig fietspad Lokale weg -verhard 30 km/u 1 

zelfstandig fietspad Lokale weg -verhard 
Snelheidszone niet van 
toepassing 23 

zelfstandig fietspad Primaire weg II 
Snelheidszone niet van 
toepassing 2 

zelfstandig fietspad Secundaire weg II (ontsluitend) 
Snelheidszone niet van 
toepassing 1 

Breedte fietspad 
Breedte fietspad (cm) Aantal 

550 1 
525 1 
517 1 
500 1 
450 1 
410 1 
400 1 
375 1 
350 4 
345 1 
340 1 
325 2 
320 2 
315 1 
310 2 
300 37 
295 1 
290 1 
280 9 
275 15 
270 4 
260 1 
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Breedte fietspad (cm) Aantal 
255 2 
253 6 
250 80 
245 1 
240 25 
230 5 
225 1 
220 38 
215 7 
210 11 
200 84 
195 2 
190 6 
185 6 
180 56 
175 29 
170 5 
165 4 
160 12 
155 7 
154 2 
150 31 
145 1 
140 7 
130 1 
120 4 
60 1 

onbekend 18 

Kenmerken Fietspad 
Kenmerken Fietspad Aantal 
Geen fietspad 35 
Gelijkgrondse extra-uitbuigende (>7m) fietsvoorziening 7 
Gelijkgrondse fietsvoorziening 218 
Gelijkgrondse Inbuigende fietsvoorziening 9 
Gelijkgrondse uitbuigende (<5m) fietsvoorziening 11 
Gelijkgrondse uitbuigende (5-7m) fietsvoorziening 1 
Ingedaalde  fietsvoorziening 143 
Ingedaalde extra-uitbuigende >7m fietsvoorziening 6 
Ingedaalde Inbuigende fietsvoorziening 5 
Ingedaalde uitbuigende (<5m) fietsvoorziening 7 
Ingedaalde uitbuigende (5-7m) fietsvoorziening 2 
Plateau fietsvoorziening 46 
Verhoogde  fietsvoorziening 43 
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Kenmerken Fietspad Aantal 
Verhoogde Inbuigende fietsvoorziening 1 
Verhoogde uitbuigende (<5m) fietsvoorziening 3 
Verhoogde uitbuigende (5-7m) fietsvoorziening 4 

Kruispunttype 
KruispuntType Hoek kruising Aantal 
3-taks 45° 74 
3-taks Loodrecht 137 
3-taks niet loodrecht 111 
4-taks 45° 35 
4-taks Loodrecht 36 
4-taks niet loodrecht 116 
5-taks of meer niet loodrecht 9 
Afrit 45° 3 
Afrit Loodrecht 3 
Afrit niet loodrecht 5 
Oprit 45° 4 
Oprit niet loodrecht 1 
Oversteek Loodrecht 4 
Oversteek niet loodrecht 3 

Regeling 
KruispuntRegeling Detail lichten Aantal 
Fietser op hoofdweg (fietser in voor-
rang) NVT 15 
Oversteek van zelfstandig fietspad (fiet-
ser heeft geen voorrang) NVT 39 
Oversteek van zelfstandig fietspad (fiet-
ser heeft voorrang) NVT 4 
Rotonde met voorrang aan fietser NVT 4 
Rotonde zonder kruisend dubbelricht-
ingsfietspad NVT 1 
Rotonde zonder voorrang voor fietser 
(fietser geen voorrang) NVT 15 
Verkeerslichtenregeling enkel verkeerslichten (geen fietslichten) 9 
Verkeerslichtenregeling Verkeerslichten + fietslichten 16 

Verkeerslichtenregeling 
Verkeerslichten + vooruitgeschoven 
fietspad 1 

Verkeerslichtenregeling 
Verkeerslichten + vooruitgeschoven 
fietspad + fietslichten 30 

Voorrang van Rechts NVT 31 
Voorrangskruispunt met dubbelrich-
tingsfietspad geen voorrang NVT 27 
Voorrangskruispunt met dubbelrich-
tingsfietspad in voorrang NVT 244 
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KruispuntRegeling Detail lichten Aantal 
Voorrangskruispunt zonder kruisend 
dubbelrichtingsfietspad NVT 105 

Markeringen 
Markering Stop Fietser Markering Stop Auto Aantal 
geen geen 133 
geen haaientanden 208 
geen NVT 2 
geen stoplijn 87 
haaientanden geen 38 
haaientanden haaientanden 7 
haaientanden stoplijn 6 
NVT geen 24 
NVT haaientanden 12 
NVT stoplijn 2 
stoplijn geen 7 
stoplijn stoplijn 15 

Kruis Type 
KruisType Aantal 
Afgescheiden 4 
Kruist 402 
Kruist niet 135 

Fietspad markering 
Markering Type Markering Kleur Markering Logo Aantal 
blok markering geen fietslogo + pijl 1 
blok markering geen geen 51 
blok markering geen pijl 3 
blok markering rood fietslogo + pijl 1 
blok markering rood geen 6 
enkel kleurmarkering andere geen 1 
enkel kleurmarkering geen geen 1 
enkel kleurmarkering oker geen 1 
enkel kleurmarkering rood geen 34 
enkel kleurmarkering rood pijl 5 
geen geen geen 126 
geen geen pijl 1 
geen NVT NVT 1 
geen rood geen 4 
NVT NVT NVT 40 
streeplijn andere geen 1 
streeplijn geen fietslogo 2 
streeplijn geen fietslogo + pijl 12 
streeplijn geen geen 86 
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Markering Type Markering Kleur Markering Logo Aantal 
streeplijn geen pijl 10 
streeplijn rood fietslogo 9 
streeplijn rood fietslogo + pijl 9 
streeplijn rood geen 102 
streeplijn rood pijl 34 

Bypass fiets 
Bypass Fietspad Aantal 
Geen Bypass 530 
Ingedaalde  fietsvoorziening 8 
Plateau fietsvoorziening 3 

Bypass wagen 
TyperingBypass Aantal 
Bypass voorrang fietser (1 rijstrook) 14 
Bypass zonder voorrang fietser (2 rijstrook) 2 
Geen bypass 525 

Zichtbaarheid 
Zichtbaarheid Aantal 
beperkt 67 
geen belemmering 276 
licht belemmerd 198 

Buffer voor 
BufferVoor1 Aantal 
Bomen 37 
Buffer niet van toepassing 43 
Enkel stenen verharding met borduur 3 
Enkel stenen verharding zonder borduur 13 
Geen buffer 45 
Geen Buffer - Borduur 97 
Geen Buffer - Lijnmarkering 93 
Haag en bomen gemengd 8 
Haag min 40 cm(evtl onderbroken) 25 
Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) 89 
Losse betonblokken (minimale hoogte 30 cm) 5 
Overig type buffer 2 
Paaltjes (max hoogte 1,2m) 11 
Parkeerstrook 49 
Stenen verharding + ribbelzone 1 
Varkensruggen 6 
Vaste veiligheidsconstructie (staal, beton..) 14 
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Buffer na 
BufferNa1 Aantal 
Bomen 35 
Buffer niet van toepassing 54 
Enkel stenen verharding met borduur 2 
Enkel stenen verharding zonder borduur 13 
Geen buffer 43 
Geen Buffer - Borduur 90 
Geen Buffer - Lijnmarkering 88 
Gracht 2 
Haag en bomen gemengd 12 
Haag min 40 cm(evtl onderbroken) 24 
Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) 89 
Losse betonblokken (minimale hoogte 30 cm) 5 
Overig type buffer 1 
Paaltjes (max hoogte 1,2m) 11 
Parkeerstrook 51 
Tram of bus in eigen bedding 1 
Varkensruggen 7 
Vaste veiligheidsconstructie (staal, beton..) 13 
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 Ongevalsbewegingen en ernst Bijlage 4.

In deze bijlage zijn de ongevalsbewegingen van de verschillende types weergegeven, samen 
met hun ernst. In de tabellen komen naast de bewegingstypes ook de waarden ‘Onbekende 
beweging’; ‘Manoeuvre’ en ‘Manoeuvre Fiets’ voor. De waarde ‘Onbekende beweging’ duidt op 
de bewegingen die niet gereconstrueerd konden worden omwille van hiaten of onduidelijkheden 
in het VOF. De waarde ‘Manoeuvre’ duidt op een ongeval waarbij het gemotoriseerde voertuig 
uitwijkt en in een enkel geval een oprit oprijdt en hierbij de fietser aanrijdt. De waarde 
‘Manoeuvre Fiets’ duidt op een ongeval waarbij de fietser de controle over het stuur verliest en 
uitwijkt. 

In de figuren behoort de rode pijl aan het gemotoriseerde voertuig en de blauwe pijl aan de 
fietser. Het lichtgrijze vlak is de rijweg, de beige strook het tweerichtingsfietspad. De zwarte 
punten zijn verkeerlichten. 

 

Type 6, drietakskruispunt met VRI 

 

 

Beweging licht gewond zwaar gewond dood ernstscore 
Onbekende beweging 8 2 - 14 

T 6.1 3 1 - 6 
T 6.2 4 - - 4 
T 6.4 2 - - 2 
T 6.8 1 - - 1 
T 6.5 1 - - 1 
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Type 7, drietakskruispunt met voorrangsregeling 
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Beweging licht gewond zwaar gewond dood ernstscore 
7.5 118 8 - 142 
7.6 59 6 - 77 

Onbekende beweging 35 3 1 49 
7.2 20 2 - 26 
7.4 12 2 - 18 
7.3 8 1 - 11 
7.8 5 1 - 8 
7.1 4 1 - 7 

Manoeuvre 6 - - 6 
7.10 5 - - 5 
7.9 2 - - 2 

7.13 2 - - 2 
7.7 1 - - 1 

Manoeuvre fietser 1 - - 1 
7.14 1 - - 1 
7.12 1 - - 1 
7.11 1 - - 1 
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Type 8, viertakskruispunt met VRI 

 

 

Beweging licht gewond zwaar gewond dood ernstscore 
8.6 18 5 - 33 

Onbekende beweging 23 3 - 32 
8.2 6 - - 6 
8.7 2 1 - 5 
8.1 4 - - 4 
8.4 3 - - 3 
8.5 2 - - 2 
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8.10 2 - - 2 
Manoeuvre 1 - - 1 

8.8 1 - - 1 
8.3 1 - - 1 

8.13 1 - - 1 
8.12 1 - - 1 
8.11 1 - - 1 
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Type 9, viertakskruispunt met voorrangsregeling 
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Beweging licht gewond zwaar gewond dood ernstscore 
Onbekende beweging 52 6 2 80 

9.5 50 3   59 
9.6 20 2   26 
9.2 14 3   23 
9.1 5 1   8 
9.3 6     6 

9.14     1 5 
9.13 2 1   5 
9.4 4     4 
9.9 1 1   4 

Manoeuvre Fiets 1     1 
9.7 1     1 

9.16 1     1 
9.12 1     1 

Manoeuvre 1     1 
9.17 1     1 

 

Type 10, ronde punten 

 

 

Beweging licht gewond zwaar gewond dood ernstscore 
Onbekende beweging 13 1 - 16 

10.4 4 1 - 7 
10.1 1 1 - 4 
10.3 3 - - 3 

 

Type 11, aansluitingsproblematiek 
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Beweging licht gewond zwaar gewond dood ernstscore 
11.A 30 3 - 39 

Onbekende beweging 22 1 - 25 
11.E 2 1 - 5 
11.C 5 - - 5 
11.B 3 - - 3 

Manoeuvre 2 - - 2 
11.D 2 - - 2 
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 Tabel Analyse infrastructuurkenmerken van Bijlage 5.
ongevalgevoelige kruispunten 

 

Zie bijgevoegde pdf 
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 Analyse V-plannen Bijlage 6.

Bij de analyse ligt de focus op het BFF-tweerichtingsfietspad, de vermelde waarden zijn geldig voor deze fietsoversteek, niet voor andere fietsinfrastructuur. 
Geen van de V-plannen heeft een aparte fase voor fietsers, de kruispunten zijn dus niet conflictvrij voor de fietsers (afslaand verkeer is mogelijk). In 
onderstaande tabel geeft de waarde F in de kolom “Verkeerslicht V-plan voor de fietser” aan dat er een apart licht voor de fietser is. Deze conventie werd niet 
gevolgd voor het V-plan van kruispunt 484, waar eveneens een apart fietslicht voorzien is. 

 

Kruispunt_ID Beweging Gemeente V-plan Voorstart- 
tijd 

Drukknoppen 
(fiets) 

Minimum 
groentijd  
fietslicht 

Verkeerslicht 
V-plan voor 

de fietser 

174 6.1 Mechelen Geen V-plan  - - - - 

256 6.1 Bornem Geen V-plan (kruispunt niet 
op gewestweg) - - - - 

698 6.1 Brugge V016941 0 Nee 20 F1/F2 
332 6.2 Leuven V017007 0 Nee 17 FA 
374 6.2 Mechelen V015373 0 Nee 20 FA/A 
414 6.2 Oostende V017147 3 Nee 15 F1/F3 
99 8.2 Lebbeke V016166 0 Nee 27 A 

337 8.6 Leuven V017005 0 Nee 21 FC 
276 8.6 / 8.2 Westerlo V013114 0 Nee 17 FA/FC 
347 8.6 Leuven V017006 0 Nee 16 FC 

172 8.6 / 8.2 
Sint-
Katelijne-
Waver 

V015374 0 Nee 17 F4 

287 8.6 Bornem V016196 0 Nee 13 FB/FD 
484 8.6 Brugge V016165 0 Nee 20 D / H 
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431 8.6 / 8.2 Brugge V016879 0 Nee 27 F4 
409 8.6 Evergem V011328 0 Nee 24 FA 
538 8.6 Oostende V016918 0 Nee 15 A 

664 8.6 Tongerlo Geen Vplan (kruispunt niet op 
gewestweg) - - - - 

626 8.6 / 8.2 Boom V009341 0 Nee 21 F2 
257 8.6 Puurs V016637 0 Nee 23 FA 
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 Tabel afleiding van de parameters ‘zicht op de fietser’ en Bijlage 7.
‘afscheidingsgraad van het tweerichtingsfietspad’  

Op basis van de geïnventariseerde parameters ‘BufferVoor1, 2, 3 en 4’ en ‘BufferNa1, 2, 3 en 4’, 
zijn de parameters ‘zichtbaarheid op de fietser voor en na’ en ‘afscheidingsgraad voor en na’ 
geconstrueerd. Onderstaande tabel toont alle voorkomende combinaties bij de kruispunten met 
de ongevalgevoelige bewegingen en de interpretatie van de parameters. 

De zichtbaarheid op de fietser heeft als waarden: vrij, onderbroken, beperkt, geblokkeerd en 
onbepaald. Vrij betekent een ononderbroken zicht op de fietser, zoals bij een horizontale 
grondstrook (zonder begroeiing of bomen). Onderbroken betekent dat het zicht op de fietser 
aangetast wordt door verticale elementen van beperkte breedte zoals paaltjes of hoogstammige 
bomen. Beperkt duidt op elementen met een zekere breedte die het zicht op de fietser 
gedeeltelijk wegnemen zoals losse betonblokken. De waarde geblokkeerd is voorbehouden als 
het zicht op de fietser te volledig weggenomen wordt, bijvoorbeeld door geparkeerde wagens. 

 

Combinaties van de parameters buffer Zichtbaarheid op de 
fietser 

Afscheidingsgraad vh 
tweerichtingsfietspad 

Bomen  onderbroken Vrijliggend 
Buffer niet van toepassing  NVT NVT 
Enkel stenen verharding met borduur  vrij Aanliggend 
Enkel stenen verharding zonder borduur  vrij Aanliggend 
Geen buffer  vrij Aanliggend 
Geen Buffer - Borduur  vrij Aanliggend 
Geen Buffer - Lijnmarkering  vrij Aanliggend 
Gracht  vrij Vrijliggend 
Haag en bomen gemengd    beperkt Vrijliggend 
Haag min 40 cm(evtl onderbroken)    beperkt Verticaal afgescheiden 

Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken)    vrij Horizontaal afgeschei-
den 

Losse betonblokken (minimale hoogte 30 cm)    beperkt Verticaal afgescheiden 
Overig type buffer    onbepaald Onbepaald 
Paaltjes (max hoogte 1,2m)    onderbroken Verticaal afgescheiden 
Parkeerstrook    geblokkeerd Vrijliggend 
Regelmatig verlichtingspalen (max 20-25m afst)    onderbroken Aanliggend 
Tram of bus in eigen bedding    vrij Vrijliggend 
Varkensruggen    vrij Aanliggend 
Vaste veiligheidsconstructie (staal, beton..)    beperkt Verticaal afgescheiden 
Parkeerstrook Bomen Paaltjes (max hoogte 1,2m) geblokkeerd Vrijliggend 
Tram of bus in eigen bedding Geen Buffer - Lijn-
markering   vrij Vrijliggend 

Geen Buffer - Borduur Parkeerstrook   geblokkeerd Aanliggend 
Geen Buffer - Lijnmarkering Geen Buffer - Borduur   vrij Aanliggend 
Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Bomen   onderbroken Vrijliggend 
Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Gracht 
Bomen  onderbroken Vrijliggend 

Parkeerstrook Horizontale groenstrook, (evtl onder-
broken) Bomen  geblokkeerd Vrijliggend 

Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Bomen 
Paaltjes (max hoogte 1,2m) Regelmatig verlich-
tingspalen (max 20-25m afst) 

onderbroken Vrijliggend 

Parkeerstrook Horizontale groenstrook, (evtl onder-
broken)   geblokkeerd Vrijliggend 

Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Bomen 
Regelmatig verlichtingspalen (max 20-25m afst)  onderbroken Vrijliggend 
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Paaltjes (max hoogte 1,2m) Horizontale groen-
strook, (evtl onderbroken)   onderbroken Verticaal afgescheiden 

Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Haag 
en bomen gemengd   beperkt Vrijliggend 

Parkeerstrook Varkensruggen Horizontale groen-
strook, (evtl onderbroken)  geblokkeerd Vrijliggend 

Haag min 40 cm(evtl onderbroken) Horizontale 
groenstrook, (evtl onderbroken)   beperkt Verticaal afgescheiden 

Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Bomen 
Regelmatig verlichtingspalen (max 20-25m afst) 
Paaltjes (max hoogte 1,2m) 

onderbroken Vrijliggend 

Parkeerstrook Bomen Varkensruggen Paaltjes (max 
hoogte 1,2m) geblokkeerd Vrijliggend 

Geen Buffer - Borduur Haag min 40 cm(evtl onder-
broken) Varkensruggen  vrij Verticaal afgescheiden 

Parkeerstrook Bomen   geblokkeerd Vrijliggend 
Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Haag 
min 40 cm(evtl onderbroken) Paaltjes (max hoogte 
1,2m)  

onderbroken Verticaal afgescheiden 

Enkel stenen verharding zonder borduur Bomen   onderbroken Vrijliggend 
Parkeerstrook Haag en bomen gemengd   geblokkeerd Vrijliggend 
Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Bomen 
Paaltjes (max hoogte 1,2m)  onderbroken Vrijliggend 

Bomen Enkel stenen verharding zonder borduur   onderbroken Vrijliggend 
Geen Buffer - Lijnmarkering Varkensruggen   onderbroken Aanliggend 
Geen Buffer - Lijnmarkering Bomen   onderbroken Vrijliggend 
Parkeerstrook Paaltjes (max hoogte 1,2m) Varkens-
ruggen  geblokkeerd Vrijliggend 

Haag min 40 cm(evtl onderbroken) Geen Buffer - 
Lijnmarkering   beperkt Verticaal afgescheiden 

Geen Buffer - Borduur Bomen   onderbroken Vrijliggend 
Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Paal-
tjes (max hoogte 1,2m) Regelmatig verlichtingspa-
len (max 20-25m afst)  

onderbroken Verticaal afgescheiden 

Geen Buffer - Borduur Horizontale groenstrook, 
(evtl onderbroken) Bomen  onderbroken Vrijliggend 

Geen Buffer - Lijnmarkering Paaltjes (max hoogte 
1,2m) Varkensruggen  onderbroken Aanliggend 

Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Geen 
Buffer - Borduur   vrij Onbepaald 

Bomen Parkeerstrook Paaltjes (max hoogte 1,2m)  geblokkeerd Vrijliggend 
Geen Buffer - Lijnmarkering Horizontale groen-
strook, (evtl onderbroken) Regelmatig verlichtings-
palen (max 20-25m afst)  

onderbroken Aanliggend 

Haag min 40 cm(evtl onderbroken)   Bomen onderbroken Vrijliggend 
Geen Buffer - Lijnmarkering Horizontale groen-
strook, (evtl onderbroken) Regelmatig verlichtings-
palen (max 20-25m afst) Bomen 

onderbroken Vrijliggend 

Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Var-
kensruggen Parkeerstrook  geblokkeerd Vrijliggend 

Bomen Parkeerstrook   geblokkeerd Vrijliggend 
Geen Buffer - Lijnmarkering Horizontale groen-
strook, (evtl onderbroken)   vrij Horizontaal afgeschei-

den 
Haag min 40 cm(evtl onderbroken) Paaltjes (max 
hoogte 1,2m)   beperkt Verticaal afgescheiden 

      NVT 
Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Gracht 
Regelmatig verlichtingspalen (max 20-25m afst)  onderbroken Vrijliggend 

Bomen Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) 
Enkel stenen verharding zonder borduur Varkens-
ruggen 

onderbroken Vrijliggend 
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Paaltjes (max hoogte 1,2m) Horizontale groen-
strook, (evtl onderbroken) Regelmatig verlichtings-
palen (max 20-25m afst)  

onderbroken Verticaal afgescheiden 

Geen Buffer - Lijnmarkering Enkel stenen verhar-
ding zonder borduur   vrij Aanliggend 

Geen Buffer - Lijnmarkering Bomen Horizontale 
groenstrook, (evtl onderbroken)  onderbroken Vrijliggend 

Varkensruggen Horizontale groenstrook, (evtl on-
derbroken) Bomen  onderbroken Vrijliggend 

Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Geen 
Buffer - Lijnmarkering Bomen  onderbroken Vrijliggend 

Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Re-
gelmatig verlichtingspalen (max 20-25m afst) Bo-
men Paaltjes (max hoogte 1,2m) 

onderbroken Vrijliggend 

Vaste veiligheidsconstructie (staal, beton..) Gracht 
Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken)  onderbroken Vrijliggend 

Horizontale groenstrook, (evtl onderbroken) Paal-
tjes (max hoogte 1,2m)   onderbroken Verticaal afgescheiden 

Geen Buffer - Lijnmarkering Paaltjes (max hoogte 
1,2m)   vrij Verticaal afgescheiden 

Geen Buffer - Lijnmarkering Haag en bomen ge-
mengd   beperkt Verticaal afgescheiden 

Geen Buffer - Lijnmarkering Paaltjes (max hoogte 
1,2m) Haag min 40 cm(evtl onderbroken)  beperkt Verticaal afgescheiden 

Parkeerstrook Bomen Paaltjes (max hoogte 1,2m)  geblokkeerd Vrijliggend 
Parkeerstrook Paaltjes (max hoogte 1,2m) Horizon-
tale groenstrook, (evtl onderbroken)  geblokkeerd Vrijliggend 

Parkeerstrook Bomen  Paaltjes (max hoogte 1,2m) geblokkeerd Vrijliggend 
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 Lijst met gebruikte afkortingen en eenheden Bijlage 8.

 

2R, 2RFP: tweerichtingsfietspad 

abs: absolute waarde 

afst: afstand 

BFF, en afgeleiden: Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 

BIVV: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 

BVBA: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 

FOD: Federale Overheidsdienst 

GIS: Geografisch Informatiesysteem 

GPS: Global Positioning System 

GRB: Grootschalig Referentiebestand 

kp: kruispunt 

max: maximum 

MOW: Mobiliteit en Openbare Werken 

NVT, nvt: niet van toepassing 

V-Plan: verkeersplan, plan die de regeling van de verkeerslichten toont 

VOF: verkeersongevallenformulier 

VRI: verkeerregelinstallatie 
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