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PublIeke ruImte en duurzame ontwIkkelIng

In een moderne opvatting van de aanleg van de publieke ruimte is het ondenkbaar om een handleiding te schrijven zonder die in de 
context van duurzaamheid te plaatsen. Duurzame ontwikkeling als concept verzoent de  ecologische, economische en sociale aspecten 
van een project dat aansluit op de behoeften van vandaag,  zonder daarbij deze van de toekomstige generaties te hypothekeren. 

De ideale strategie voor een duurzame ontwikkeling bij de aanleg van de publieke ruimte benadert een project dus vanuit volgende 
invalshoeken: 
 • ecologie
 • economie
 • inspraak van de burger
 • keuze van gebruikte materialen
 • sociale veiligheid en bereikbaarheid

Het is sterk aanbevolen om minstens de volgende beleidsrichtlijnen te hanteren wanneer men streeft naar een optimale invulling van 
het openbaar domein: 
 • Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
 • Code van de Goede Praktijk (gescheiden rioleringsstelsels);
 • Bodemsaneringsdecreet (sanering ondergrond bij aanleg van publiek domein, grondverzet).

In het domein van de sociale huisvesting, in het bijzonder bij de aanleg van de openbare ruimte, worden maar liefst drie instrumenten 
ingezet om duurzaam bouwen te bevorderen.

Een eerste instrument is het procesmatig bevorderen van bouwen op gepaste plaatsen en op een manier dat de ecologische voetafdruk 
zo beperkt mogelijk blijft. 

Sociale woonprojecten worden het beste aangepakt volgens een proces dat voor een deel formeel en voor een deel informeel is vast-
gelegd, dat laatste om procedures voor eenvoudige gevallen eenvoudig te houden. 

Tot de informele procedure behoort de opstartvergadering. In de opstartvergadering wordt op het niveau van de initiatiefnemer en de 
opdrachtgever het project weinig gedetailleerd geformuleerd. Belanghebbenden worden dan al betrokken, zoals de stedenbouwkun-
dige overheid, de gemeente en de VMSW. Vanuit het aldus geformuleerde project kunnen vervolgens opdrachten worden uitgeschreven 
bij gespecialiseerde bureaus of bij een ontwerpteam. Een opstartvergadering bekijkt dus in een zo vroeg mogelijk stadium, door de 
inbreng van verschillende disciplines en met aandacht voor de zorgvuldige omgang met schaarse ruimte, de mogelijkheden van het 
woonproject en de impact ervan op de openbare ruimte en de rest van de private omgeving. Op dat moment is er al aandacht voor 
kwaliteit. Kwaliteit achteraf toevoegen aan een uitgewerkt project is bijna onmogelijk. Het proces zorgt voor de tijdige inbreng ervan. 
De bouwheer of aanbestedende instantie is in complexe projecten de aangewezen actor om op te treden als trekker van een opstart-
vergadering. Het kwaliteitshandboek ‘De publieke ruimte: een andere aanpak’, (Technum, Die Keure, Brugge), uitgegeven voor het 
zorgvuldig aanleggen van de publieke ruimte, is een geschikte leidraad voor goede praktijken (verkrijgbaar bij de VMSW).

In het formele proces worden de voorontwerpen van de publieke ruimte en de woningen op een gedetailleerder niveau afgestemd, 
idealiter verfijnd en vastgelegd op een projectvergadering. De gemeente, de initiatiefnemer van de (sociale) woningen, de steden-
bouwkundige overheid, de ontwerpbureaus en de VMSW zijn vertegenwoordigd op deze vergaderingen. De expertise van de leden van 
de vergadering zorgt voor een efficiënte en doelgerichte invulling van de ruimte.

Belangrijk, hoewel nadrukkelijk in de marge, is de ruimte die wordt gelaten voor bouwen op moeilijke plaatsen. Bouwen op moeilijke, 
maar wenselijke plaatsen kan mogelijk worden gemaakt door verantwoorde subsidiëring van sloop en bouwrijp maken, zodat anders 
niet-rendabele bouwplaatsen toch kunnen worden ingenomen. Dat gebeurt uiteraard alleen wanneer het om ruimtelijke en maatschap-
pelijke redenen gewenst is om te bouwen op die plaatsen.

Een tweede instrument is het onderzoeken van de ruimtelijke mogelijkheden voor wateropvang en geleidelijke infiltratie. Het syste-
matisch aanleggen van gescheiden afwateringsstelsels vergt een herwaardering van open grachten, de toepassing van de Code van de 
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Goede Praktijk voor de droogweerafvoersystemen (DWA), bufferbekkens, doorlatende verhardingen enz. In voorkomend geval (projec-
ten in drukke stedelijke centra, projecten voor of in de nabijheid van bedrijventerreinen enz.) kan een vergelijkende studie over de 
totale levenscyclus van de te gebruiken materialen voor de riolering heel nuttig zijn. 

Een derde instrument ten slotte, is het uitwerken van een specifieke methodiek voor de toepassing van het bodemsaneringsdecreet.

De creatie van een hoogwaardige woonomgeving behoort tot de missie van alle zorgvuldige bouwheren en zorgzame ontwerpers. De 
VMSW wil hierbij een voorbeeldfunctie vervullen.
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belang Van de oPenbare ruImte en de aanleg erVan

Bij de aanleg van een woonwijk kan men het belang van de publieke ruimte niet voldoende benadrukken. De waarde van een gebou-
wencomplex staat of valt met de gepaste inrichting en aankleding van de publieke ruimte. Met haar wegennet, wandelpaden, parken, 
pleinen en beplanting creëert het de structuur waarop de rest van het project voortborduurt. De ligging en inrichting van de publieke 
ruimte bepalen in sterke mate mee de graad waarin het publiek het totale project kwalitatief inschat. Een goed ontworpen publieke 
ruimte geeft karakter en herkenbaarheid aan een wijk: bezoekers herkennen de plaats, bewoners identificeren zich met hun woonom-
geving. Het openbaar domein bepaalt merkbaar het aanzicht en de beleving van een wijk.

Het is dan ook meer dan noodzakelijk om aan de realisatie ervan de grootst mogelijke zorg te besteden. 
Een integrale aanpak is hierbij een vereiste. Het geheel moet meer zijn dan de som van de delen. Publieke ruimte voor sociale woon-
projecten moet voldoen aan dezelfde doelstellingen als om het even welke publieke ruimte. 

In de publicatie ‘De publieke ruimte: een andere aanpak’ worden vier hoofddoelstellingen opgesomd:
 • het openbare karakter en de publieke functie van de publieke ruimte garanderen; 
 • de wisselwerking tussen publieke ruimte en ruimtelijke context activeren;
 • streven naar een publieke ruimte met hoge toekomstwaarde;
 • bijdragen tot een eigentijdse cultuur van de publieke ruimte.

Bij het nastreven van die doelstellingen moet met een aantal algemene thema’s rekening worden gehouden, o.a.:
 • mobiliteit
 • verkeersleefbaarheid en –veiligheid
 • sociale veiligheid
 • toegankelijkheid

Het resultaat zal voor elk project anders zijn. Pasklare oplossingen zijn er niet. Er kan wel een aantal bouwstenen worden onderschei-
den, die nagenoeg in elk project aan bod komen:
 • verhardingen
 • waterhuishouding
 • groenvoorzieningen
 • openbare verlichting en straatmeubilair
 • nutsvoorzieningen

Het is van essentieel belang om van meet af aan met àlle latere beheersaspecten rekening te houden. 

Wanneer men dan met de uiteindelijke uitwerking van het project begint, kan men een beroep doen op meerdere instrumenten. Zo 
is het vandaag nog steeds perfect mogelijk om de traditionele stedenbouwkundige figuren in te zetten voor het ontwerp van de pu-
blieke ruimte: de dreef, de vijver, de boulevard, het plein enz. Nieuwe maatschappelijke behoeften inspireren echter ook tot nieuwe 
ruimteconcepten. Hedendaagse wijken maken dankbaar gebruik van grachten en wadi’s om een verantwoorde waterhuishouding te 
realiseren. Speelpleintjes worden uitgebreid met inrichtingen voor skaters. Op het stedelijke plein worden standplaatsen gereserveerd 
voor autodelen. Een loopparcours doorheen de wijk schept mogelijkheden voor ‘start to run’-initiatieven. In de groene ruimte wordt 
composteerruimte voorzien voor park-, tuin- en keukenafval. Zo krijgt het publiek domein een nieuwe maatschappelijke betekenis.

Een van de hoofdbekommernissen bij de uitwerking van een degelijk project is de optimale aanwending van de beschikbare ruimte. 
Die blijft in Vlaanderen alsmaar kleiner worden en als gevolg daarvan ook alsmaar duurder. Daarom is het een absolute noodzaak om 
bij de ontwikkeling van nieuwe sociale woonwijken nog zuiniger en efficiënter met de ruimte om te gaan. 

Efficiënt ruimtegebruik betekent inzichtelijk omgaan met de ruimte. Verdichting is daarin cruciaal, maar dichtheid is meer dan een 
getal. In plaats van vrijstaande woningen als eilandjes in tuinen naast elkaar te zetten, kunnen ze op tal van manieren bij elkaar ge-
bracht en gebundeld worden. Zo wordt plaats gewonnen en energie bespaard. De ruimte die men bespaart door het bundelen van de 
woningen, kan deels worden ingezet als kwalitatief openbaar domein.

Een kwaliteitsvolle publieke ruimte kan immers een compensatie zijn voor de steeds kleiner wordende private buitenruimte. Een 
slimme schakeling van de woningen kan ervoor zorgen dat de woonkwaliteit binnen de individuele woning gewaarborgd blijft en dat de 

algemene InleIdIng
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persoonlijke levenssfeer gegarandeerd is. Een 
aantal activiteiten die vroeger in de eigen tuin 
plaatsvonden, kunnen nu een plaats krijgen in 
het openbaar domein. Kortom: een goed ont-
worpen openbare ruimte nodigt uit tot inter-
actie enerzijds en beschermt de persoonlijke 
levenssfeer van de bewoners anderzijds. In-
teressante speelruimtes, gezellige parkjes en 
paden kunnen geborgenheid creëren en het 
buurtgevoel ondersteunen.

Ook in de aanleg van de openbare ruimte 
moet men zuinig zijn met de beschikbare 
ruimte. Toch kan men dikwijls méér doen door 
creatief te ontwerpen. Een smalle straat laat 
toe om extra openbaar groen aan te planten 
en is goedkoper in aanleg en onderhoud. Waar 
het openbare groen gebundeld kan worden, 
kunnen de bewoners buiten ontspannen, een luchtje scheppen, spelen, de hond uitlaten. Een verkeersluwe aanleg maakt de wijk nog 
aangenamer voor wie er woont. Zwakke weggebruikers en kinderen kunnen veilig de straat op.

Door een goede ruimtelijke indeling van de percelen en de verbindende publieke ruimte voelt iedereen zich meer betrokken bij de 
omgeving. Dat komt de sociale cohesie en het buurtgevoel ten goede. De bereikbaarheid van het publiek domein is van primordiaal 
belang  en komt de sociale samenhang ten goede. Een centraal gelegen plein, met veel passage dat gemakkelijk toegankelijk is, geeft 
een grote meerwaarde aan het publiek domein. Bij het ontwerp van die ruimte dient het uitnodigende karakter te primeren. Een plein 
kan enkel als ontmoetingsplaats functioneren wanneer het een aangename en vlot bereikbare plaats is.  

Elk goed project moet de nodige aandacht besteden aan het feit dat de publieke ruimte gebruikt wordt door een doelpubliek met 
uiteenlopende behoeftes. 

Bij het ontwerpen van de publieke ruimte dient de multifunctionele inzetbaarheid dan ook voorop te staan. Eenzelfde ruimte kan even 
geschikt zijn voor sport als voor een buurtbarbecue. Ook groene bufferzones laten zich inzetten als nuttige en aangename publieke 
ruimte. 

Het overblijven van kleine restzones in de publieke ruimte waarvan het gebruik niet is gedefinieerd, moet worden vermeden. Zo ont-
staan stukjes niemandsland die geen of allerlei onbedoelde functies gaan vervullen, zoals wildparkeren, sluikstorten enz. Ook wanneer 
voor de restruimte toch een bepaald gebruik werd vooropgesteld, eindigt dat in de praktijk dikwijls in mineur door onaangepaste in-
kleding of een ongelukkige positionering in het ruimtelijke geheel. Een goed doordacht ontwerp van de publieke ruimte sluit dergelijke 
zaken uit.

Een laatste, maar niet onbelangrijke invalshoek die bij de opzet van elk ‘goed’ project moet worden beschouwd, is de sociale veilig-
heid. Er moeten voorzieningen voor sociale interactie zijn in de publieke ruimte. Er is plaats voor speelhoekjes voor de kleintjes in 
de onmiddellijke omgeving van de woning. Opgroeiende kinderen kunnen op ontdekkingstocht in een ruimer gebied. Tieners hebben 
behoefte aan een plek waar ze kunnen samenkomen en praten, spelen of sporten. Volwassenen willen een plek om te rusten, te lezen 
of te sporten enz. Essentieel is dat de nieuwe woonwijk verschillende groepen aanspreekt. Wanneer er werkelijk ‘geleefd’ wordt in de 
publieke ruimte, zorgt dat voor voldoende sociale controle. Die wordt versterkt wanneer de woningen zo langs het openbaar domein 
staan opgesteld dat er ook vanuit de woningen een discrete zichtbaarheid is. In geen geval mogen er afgezonderde hoeken zijn die 
aanleiding geven tot onveiligheid, vandalisme of sluikstorten.

Ten slotte spreekt het voor zich dat bij de concrete uitvoering van de infrastructuurwerken steeds de bepalingen van het standaardbe-
stek 250 moeten worden nageleefd. Momenteel is de versie 2.1 van kracht, maar ook dat evolueert.
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1.    mobIlIteIt

Dit hoofdstuk schenkt aandacht aan de verkeersmiddelen, maar ook aan de interactie tussen het gemotoriseerde verkeer (openbaar 
vervoer inbegrepen) en het niet-gemotoriseerde verkeer (hoofdzakelijk fietsers en voetgangers) en de verkeersbewegingen die hieruit 
voortvloeien.

Het thema mobiliteit bestaat dus uit meerdere deelfacetten, die alle ten opzichte van elkaar worden afgewogen. Een eenvoudig 
voorbeeld: een automobilist parkeert zijn wagen (gemotoriseerd verkeer) en moet daarna nog te voet verder naar zijn bestemming 
(niet-gemotoriseerd verkeer). In dit hoofdstuk zal onderzocht en/of beschreven worden hoe deze verkeersbeweging het beste wordt 
aangepakt zodoende dat deze omschakeling zo vlot mogelijk verloopt en de weggebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Er 
dient gestreefd te worden naar een vlotte, veilige verkeersdoorstroming (al dan niet op een gemotoriseerde wijze).
 
Ten slotte dient er aandacht besteed te worden aan verkeersleefbaarheid en -veiligheid. Deze laatste twee aspecten worden in het 
volgende hoofdstuk verder uitgewerkt. 

In dit hoofdstuk halen we enkele algemene punten aan:
 • degelijke inbedding van het project in de omgeving: voor grotere projecten moet een verkeerscirculatieplan worden opgesteld.
 • zorgen voor een degelijke ontsluiting van gemotoriseerd verkeer: voor grotere projecten volstaat één ontsluiting niet. Afhankelijk 

van de schaal van het project zullen meerdere ontsluitingen noodzakelijk zijn.
 • toegankelijkheid voor brandweer en hulpdiensten moet te allen tijde worden gegarandeerd: in sommige gevallen waar een tweede 

ontsluiting van gemotoriseerd verkeer wenselijk is, maar vanwege de plaatselijke situatie onmogelijk, moet een noodontsluiting 
worden voorzien (vaak wordt die gecombineerd met een bijkomende ontsluiting van fietsers en voetgangers).

 • realisatie van fiets- en voetgangersnetwerken die op een oordeelkundige manier aantakken op bestaande en toekomstige netwerken 
in de omgeving.

 • realisatie van voldoende autoparkeerplaatsen voor bezoekers.
 • voor woonprojecten is er geen kencijfer voor fietsparkeerplaatsen voor bezoekers voorhanden: de bepaling van het aantal parkeer-

plaatsen moet dus in onderling overleg met het gemeentebestuur gebeuren.
 

1.1 algemeen wettelIjk kader mobIlIteIt

1.1.1 ruImtelIjk structuurPlan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een langetermijnvisie van de overheid op de ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald 
gebied. Het formuleert in grote lijnen een visie op het gebruik van de ruimte voor maatschappelijke functies zoals wonen, werken, 
recreatie, natuur, handel enz.
Het gaat uit van een geïntegreerde benadering van ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur. Om stedelijke gebieden leefbaar 
te houden, moet in bepaalde delen de automobiliteit verminderen. Dat vereist een locatiebeleid, het aanmoedigen van andere, zach-
tere vormen van verkeer (te voet en per fiets) en efficiënt en betaalbaar openbaar vervoer. Een gericht parkeerbeleid t.a.v. nieuwe 
stalling- en parkeervoorzieningen dient de grotere selectieve bereikbaarheid van locaties te ondersteunen. 

1.1.2 mobIlIteItsPlannen

In het kader van het mobiliteitsbeleid zijn er convenanten ontwikkeld waarin gemeentelijke mobiliteitsplannen worden uitgewerkt. 
Deze komen gefaseerd tot stand, waarbij aandacht wordt geschonken aan volgende werkdomeinen:
 • ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffect;
 • ontwikkelingen van de verkeersnetwerken per vervoersmodus: de uitwerking van de gewenste verkeersstructuur;
 • programma van ondersteunende of flankerende maatregelen.

De meerwaarde van een gemeentelijk mobiliteitsplan in functie van de publieke ruimte is dan ook de functionele differentiatie die 
aangebracht wordt. Die heeft onder meer betrekking op:
 • onderscheid tussen verkeersruimte en verblijfsruimte;
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 • voetgangers- en fietsnetwerken in en buiten de dorpskern: voet- en fietspaden, pleinen, oversteekvoorzieningen, fietsenstallingen, 
rustplaatsen, straatmeubilair enz.;

 • voorzieningen en plekken voor openbaar vervoer, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan uitrustingsniveau van de haltes zoals 
belevingswaarde van de omgeving en bereikbaarheid;

 • leesbaar maken van wegennetwerken voor de weggebruiker: daartoe moet de publieke ruimte zelf leesbaar zijn;
 • locaties bestemd voor parkeren en het statuut parkeren: langparkeren, bewonersparkeren enz.;
 • overstapvoorzieningen zoals ‘park and ride’-zones en ‘kiss and ride’-zones.

Het is dus van belang om na te gaan welke rol het publiek domein toebedeeld zal krijgen binnen de gewenste verkeersstructuur uit het 
mobiliteitsplan en welke randvoorwaarden voor de (her)inrichting van de publieke ruimte hierdoor worden gegenereerd.

1.1.3 ruImtelIjk uItVoerIngsPlan (ruP) en bIjzonder Plan Van aanleg (bPa)

Zowel BPA’s als RUP’s zijn in het leven geroepen om in een bepaald gebied de bodembestemming vast te leggen. Beide soorten plannen 
bevatten stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de bestemming en eventueel de inrichting van het gebied. Bij ruimte-
lijke uitvoeringsplannen kunnen in de voorschriften ook bepalingen over het beheer van het gebied worden opgenomen.

1.1.4 stedenbouwkundIge VerordenIng

Via een stedenbouwkundige verordening kan men ook randvoorwaarden opleggen. Zowel het Vlaams Gewest, de provincies als de ge-
meenten kunnen een stedenbouwkundige verordening opmaken. 

Het is van belang dat er voor elk sociaal woonproject wordt nagegaan welke van de bovenstaande elementen van toepassing zijn op 
het betreffende project. De voorschriften moeten strikt worden toegepast om te vermijden dat er later problemen rijzen bij de ste-
denbouwkundige vergunningsaanvraag.

rIchtlIjnen Voor het ontwerP Van een Project met oog Voor mobIlIteIt 

Ieder ontwerpproces moet starten vanuit een goede projectdefinitie of opdrachtomschrijving.

Het ontwerp van sociale woonprojecten vraagt om een integrale benadering waarbij rekening wordt gehouden met een ruimere 
gebiedsomschrijving dan de feitelijke projectlocatie. Het is de bedoeling om bij de opstart van een project een duurzame nieuwe 
woonwijk te creëren te midden van de bestaande structuren. Belangrijke uitgangspunten zijn het streven naar duurzaamheid, 
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

Voor elk project moeten de volgende relaties worden bekeken:
 • relatie met het wettelijke kader: passen binnen de wet op stedenbouw, BPA’s of RUP’s, gemeentelijke verordeningen, onder-

richtingen het Agentschap Ruimte en Erfgoed, verkeersreglementen, mobiliteitsplannen, eisen van de hulpdiensten (bijv. 
toegang brandweer, ziekenwagens en hulpverlening);

 • relatie met de ruimtelijke beleidsvisie: integratie binnen ruimtelijke referentiekaders of oriëntatienota’s, zoals een gemeen-
telijk ontwikkelingsplan of wijkontwikkelingsplan, mobiliteitsconvenant en verkeersleefbaarheidsplan;

 • relatie met andere beleidsdomeinen: landschappelijk beleid, milieu- en natuurbeleid, sociaal beleid, jeugdbeleid, cultuur-
beleid enz.;

 • relatie met de ruimtelijke context: 
 - planmatig inspelen op aanknopingspunten en omgevingskarakteristieken, zoals bebouwingstypologie, nabijgelegen voorzie-

ningen en scholen, nabijheid industriegebied of agrarische bedrijvigheid;
 - aanwezige verkeersinfrastructuur, verkeerscirculatie, haltes voor het openbaar vervoer;
 - vrijwaren van belangrijke zichtassen, groenstructuur (parken, pleinen, groenassen);
 - aanwezigheid van waterlopen, grachtennetwerk enz.;
 - doorstroming van het voetgangers- en fietsverkeer van buiten het project;
 - aanwezige sport- en ontspanningsfaciliteiten enz.
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 • relatie met de projectlocatie: opmaken van een inventaris van de intrinsieke kwaliteiten en gebreken van het terrein zoals 
bodemstructuur, reliëf en waterhuishouding;

 • relatie met andere doelgroepen (gezinnen, senioren), personen met een handicap.

Het is belangrijk dat bovenvermelde zaken niet fragmentarisch worden aangepakt, maar samen worden bekeken. Alleen een inte-
grale aanpak levert een kwaliteitsvol ontwerp op.

Voor grote projecten is een stedenbouwkundige studie onontbeerlijk. Hierbij wordt op macroniveau gekeken hoe een nieuw project 
kan worden ingepast in de omgeving.

Voorbeeld visualisatie van aanwezige 
groenstructuren in de omgeving en de 
aantakking van het projectgebied erop

Voorbeeld mobiliteitsonderzoek 
met focus op de aanwezige 
infrastructuren 
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1.2 ontsluItIng Van het mechanIsche Verkeer

Ontsluiting van het mechanische verkeer is een belangrijk onderdeel van de mobiliteit binnen een project. Het uitgangspunt is dat er 
een goede woonkwaliteit moet worden afgeleverd met een aantrekkelijke woonomgeving. Dat kan worden gerealiseerd met leefstra-
ten, wandel- en fietsennetwerken en speelweefsel.
Al bij de eerste schetsen van het wegenisontwerp is het van belang om te weten welk type weg het meest aangewezen is voor dat 
specifieke project. Het type weg is afhankelijk van het type verkeer. We onderscheiden volgende types van mechanisch verkeer:
 • vrachtverkeer
 • landbouwvoertuigen
 • openbaar vervoer (bijv. De Lijn)
 • hulpdiensten
 • autoverkeer: plaatselijk of doorgaand
 • vuilnisdiensten
 • bromfietsen

rIchtlIjnen Voor mechanIsch Verkeer

Als er enkel een ontsluiting voor het plaatselijke of lokale autoverkeer nodig is ten behoeve van de bewoners, worden volgende 
wegbreedtes opgelegd:
 • enkele rijrichting: 3 m < X < 4 m (3,5 m is een veilige breedte voor zowel fietser als bestuurder van auto/bus);
 • dubbele rijrichting: 4,5 m < X < 6 m.

De lokale overheid kan op deze wegbreedtes wel een afwijking vragen en/of toestaan.

Indien er ook openbare diensten zoals busdiensten voorzien worden, zijn er bijkomende voorwaarden. Deze zijn afhankelijk van 
het snelheidsregime:
 • 30 km/uur: minimale rijstrookbreedte van 2,80 m (mits de rijbaan één rechte lijn is)
 • 50 km/uur: minimale rijstrookbreedte van 3,05 m
 • 70 km/uur: minimale rijstrookbreedte van 3,35 m

Deze maatvoering veronderstelt altijd een obstakelvrije ruimte (geen lichtmasten, verkeersborden, bomen, bovenleidingspanelen 
enz.) van 30 tot 50 cm aan de rechterzijde van het voertuig met voldoende zicht op de tegenliggers. De opgegeven breedtes zijn 
er voor rijstroken in rechte lijn. Voor afwijkende rijstroken dient er contact opgenomen te worden met de dienst die instaat voor 
het busverkeer.

Voor lokaal verkeer zijn er verschillende types van wegenis mogelijk, elk met voor- en nadelen. Enkele voorbeelden:
 • een type woonerf: verharding van gevel tot gevel
 • wegenis met asverschuiving
 • laaneffecten
 • speelstraten
 • leefstraten
 • enz.

Indien er veel zwaar vrachtwagenverkeer of doorgaand verkeer dient te passeren, geldt het volgende richtcijfer qua wegbreedte: 
± 6,1 m tot ± 6,5 m. 

Langs beide zijden kan een fietssuggestiestrook van ± 1 m worden voorzien, waardoor de weg niet uitnodigt om snel te rijden. Het 
is evident dat zwaar vervoer en verbindingswegen (van gewestwegen) moeten worden geweerd uit woonwijken.
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1.3 fIets- en Voetgangersnetwerken

Bij het ontwerp van nieuwe projecten is het nuttig om de auto te zien als ‘gast’ en niet als een noodzaak om zich te verplaatsen. Het 
(toekomstige) openbaar domein dient in de eerste plaats gebruiksvriendelijk te zijn voor de zwakke weggebruiker en pas in tweede 
instantie voor de auto.

1.3.1 Voetgangersnetwerken

Voetgangersverkeer is een essentiële schakel in het mobiliteitsbeleid. Iedereen is immers voetganger. Het gebruik van het openbaar 
vervoer en/of de fiets wordt in vele gevallen gecombineerd met korte verplaatsingen te voet, waarmee het belang van de voetganger 
in de totale verplaatsingsketen wordt aangetoond. 

Het voetgangersaandeel in een project vergt wel een aangepaste openbare ruimte op maat van de voetganger, maar zorgt op zijn beurt 
ook voor een verbeterde kwaliteit en toegankelijkheid van dat openbaar domein. Het beperkt de mobiliteitsverdringing, zorgt ervoor 
dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijke leven en stimuleert om te voet te gaan.

Wettelijke voorschriften

Naar aanleiding van de wijziging van art. 40 van het verkeersreglement (koninklijk besluit van 1 december 1975) inzake de voorrang 
voor voetgangers aan niet-beschermde oversteekplaatsen, werden in een omzendbrief van 21 maart 1996 volgende aanbevelingen 
gegeven voor de aanleg van voetpaden:
 • obstakelvrije voetpaden van minstens 1,5 m voorzien;
 • alle soorten hindernissen uit de loopzone verwijderen;
 • een niet-gladde bestrating voorzien voor voetpaden;
 • zorgen voor een goed onderhoud en een snel herstel en opkuis na de uitvoering van werken;
 • goede verlichting;
 • behoedzaam omspringen met de toelating om geheel of gedeeltelijk op de voetpaden te parkeren.

Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersver-
keer van 29 april 1997, legt de volgende verplichtingen op:
 • als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2 m, dient steeds een minimale obstakelvrije loopweg van 1,50 m breedte te 

worden gegarandeerd.
 • als de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1,50 m en 2 m, mag slechts 0,5 m hiervan door obstakels worden 

ingenomen.
 • wegen voor voetgangersverkeer met een breedte kleiner dan 1,50 m mogen slechts worden aangelegd in straten met een rooilijn-

breedte kleiner dan 9 m.
 • elke weg voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van minstens 1 m breed en een vrije hoogte van minstens 

2,10 m.
 • naargelang de niveauverschillen worden de maximale hellingsbanen bepaald van de wegen voor voetgangersverkeer en, aan over-

steekplaatsen, tussen de wegen voor voetgangersverkeer en de rijbaan.

rIchtlIjnen Voor VoetgangersVoorzIenIngen

 • De basisbreedte van een voetpad moet 0,8 m bedragen voor het comfort van de voetganger.
 • Voor kruisend voetgangersverkeer, of een tweepersoonsvoetpad, moet men een breedte van 1,4 m voorzien.
 • Dezelfde standaardmaten (0,8 m en 1,4 m) gelden ook voor voetgangersverkeer met kinderwagen.
 • Voor een rolstoelgebruiker moet men echter een minimumbreedte van 0,9 m tot 1,4 m voorzien.
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Onderstaande figuren geven dat weer:

Wanneer het voetpad vlak langs de rijweg ligt, zal de voetganger een veiligheidsafstand bewaren 
van ongeveer 0,5 m.

Bij het bepalen van de voetpadbreedtes moet rekening worden gehouden met mogelijke plaatselijke hindernissen zoals dorpels, brie-
venbussen, erkers, kasten van nutsmaatschappijen, verkeersborden, fietsenrekken, straatmeubilair, bushaltes enz.
Bij een plaatselijke hindernis moet de doorgang altijd gevrijwaard blijven zonder dat de veiligheid van de voetganger in het gedrang komt.

Voetgangersvoorzieningen: verschillende types

De beste plaats voor voetgangers is uiteraard het voetpad. Het is een zone die alleen voor voetgangers en jonge fietsers is bestemd. Het 
voetpad biedt als het ware een bescherming voor de voetganger ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer. Maar naast het voetpad 
zijn er nog  voetgangerszones, woonerven, zone 30, speelstraten en andere.

De meest voor de hand liggende voetgangersvoorzieningen voor een sociale woonwijk worden kort toegelicht: 

 • Voetpad
 - Definitie (volgens art 2.40 van het verkeersreglement)

 Het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan, in het bijzonder ingericht voor 
het verkeer van voetgangers. Het voetpad is verhard en de scheiding ervan met de andere delen van de openbare weg is duidelijk 
herkenbaar voor alle weggebruikers. Het heeft tot doel om verplaatsingen te voet op een veilige, comfortabele en eenduidige 
manier te laten verlopen. Het voetpad kan aanliggend of vrijliggend van de rijbaan gelegen zijn.

 In het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening is er geen 
sprake van voetpaden, wel van een weg voor voetgangersverkeer. Dat is het gedeelte van de openbare weg dat wordt gebruikt 
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voor voetgangersverkeer waaronder rolstoelgebruikers.
 - Kenmerken 

 c Begaanbaar: men moet zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen
 c Obstakelvrij
 c Bewegingsvrijheid: men moet vrij van looprichting kunnen veranderen

 • Voetgangerszone
 - Definitie

 Een zone waarin het verblijfskarakter primeert. De voetganger mag in een dergelijke zone vrij bewegen over de volledige breedte 
van de openbare weg (bijv. pleinen, straten, parken).

 - Kenmerken
 c De voetganger heeft voorrang op al het andere toegelaten verkeer (ook op fietsers en wagens, uitgezonderd de tram).
 c De toegelaten bestuurders moeten zich stapvoets voortbewegen.

 • Woonerven
 - Definitie (volgens de wegcode)

 Een of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de woonfunctie primeert. 
 - Kenmerken

 c De voetgangers mogen de volledige wegbreedte gebruiken; spelen is er eveneens toegelaten.
 c De bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen, indien nodig dienen ze te stoppen. Er dient bij-

zondere aandacht geschonken te worden aan kinderen.
 c De voetgangers mogen ook de bestuurders niet nodeloos hinderen.
 c Het snelheidsregime dat wordt gebruikt, is 20 km/uur.
 c Parkeren is verboden: behalve op plaatsen die afgebakend zijn of aangeduid zijn met de letter P of een verkeersbord.
 c Stilstaande of geparkeerde voertuigen mogen links of rechts van de rijrichting opgesteld staan.

 • Speelstraten
 - Definitie (volgens de wegcode)

 Een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek wordt geplaatst voorzien van het toepas-
selijke verkeersbord met onderschrift ‘Speelstraat’.

 - Kenmerken
 c Gelegen nabij een woonstraat of woonomgeving.
 c Er komt geen openbaar vervoer langs.
 c De hele breedte van de weg mag worden gebruikt om te spelen.
 c Enkel fietsers en auto’s van bewoners zijn toegelaten. Deze mogen zich echter maar stapvoets verplaatsen.

Voetgangersnetwerken: positieve punten 

Hieronder volgt een korte opsomming:
 • gezondheid: voetgangersnetwerken zorgen voor een betere lichamelijke en geestelijke conditie.
 • leefomgeving: voetgangersnetwerken nemen minder ruimte in beslag en beperken het verkeerslawaai en de luchtverontreiniging, 

met als resultaat een betere beleving van het openbaar domein. Een openbaar domein op maat van de voetganger is veel persoon-
lijker.

 • verkeersveiligheid: hoe minder voetgangersvriendelijk een openbare ruimte is, hoe vlugger er naar de auto wordt gegrepen. Dat 
heeft een grote impact op de mobiliteit in een omgeving.

 • sociale contacten: mensen die te voet gaan, komen elkaar tegen, wat kansen creëert tot sociale interactie. Indien men het openbaar 
domein aanpast aan de auto, doet men onbewust aan mobiliteitsverdringing: mensen komen niet meer op straat, kinderen spelen 
niet meer op straat, kinderen worden naar school gebracht in plaats van te voet te gaan, rolstoelgebruikers moeten zich voortbe-
wegen op onaangepaste voorzieningen. Voetgangersvriendelijke omgevingen zorgen voor ontmoetingsplaatsen en sociale controle.

 • economisch: investeringen in voetgangers- en fietsverkeer zijn minder groot dan voor de auto. Er is minder milieuvervuiling, minder 
geluidshinder, minder verkeersonveiligheid en minder beslag op de openbare ruimte.

 • ecologisch: verkeer en vervoer dragen bij tot de aantasting van het milieu en de natuur, bijv. CO2 van wagens enz.

De basisuitgangspunten zijn:
 • objectieve verkeersveiligheid
 • bereikbaarheid
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 • toegankelijkheid
 • (multi)functionaliteit van de ruimte (flexi-

biliteit)
 • handhaving

In woongebieden (bijv. sociale woonwijken) 
zal een zeer fijnmazig netwerk noodzakelijk 
zijn omwille van de talrijke relaties. Indien de 
openbare ruimte meerwaarde biedt (beeld-
kwaliteit, rustvoorzieningen enz.) zal er voor 
de functionele verplaatsingen meer te voet 
worden gegaan.
Een voetgangersnetwerk wordt gevormd door 
een aaneenschakeling van knopen en lijnen 
(routes).
De knopen in een netwerk kunnen worden 
gezien als een attractiepunt, bijv. pleinen en 
overstapvoorzieningen (parkings, haltes voor 
openbaar vervoer enz.). Bij de realisatie van deze knooppunten is het van belang om aandacht te hebben voor een goede aansluiting 
ervan op de routes. Zo moeten de voorziene gebruiksroutes zeer gebruiksvriendelijk zijn en moet er rekening worden gehouden met 
de toegankelijkheid van alle gebruikers (ook rolstoelgebruikers, blinden enz.).
Bij het ontwerp van sociale woonwijken zijn de ‘zones voor voetgangers’ en de varianten op ‘woonerven’ de meest voorkomende 
categorieën.

1.3.2 fIetsnetwerken

Voor korte verplaatsingen (< 10 km) is de fiets het duurzame vervoermiddel bij uitstek. Hij dient dan ook een hoofdrol te spelen binnen 
een duurzaam mobiliteitsbeleid. 

Voor elk project moet er worden nagegaan wat de verplaatsingsbehoefte van de fietser is en waar er belangrijke fietsstromen geloka-
liseerd zijn. Op basis van deze gegevens wordt een fietsnetwerk in het project ingepast. 

De gebruikerseisen van de fietsers zijn bij de aanleg van fietsvoorzieningen het uitgangspunt. Deze moeten de volgende kenmerken 
vertonen: 
 • samenhangend: het stelsel van fietsvoorzieningen vormt een samenhangend geheel zonder onderbrekingen en geeft aansluiting op 

het punt waar fietsers hun herkomst of bestemming hebben.
 • direct: het stelsel van fietsverbindingen biedt fietsers een zo direct mogelijke route naar hun bestemming, waarbij het omrijden tot 

een minimum beperkt blijft. Dat vereist een fijnmazig netwerk. Een goede bewegwijzering oriënteert de fietser.
 • aantrekkelijk: de voorzieningen zijn zodanig vormgegeven en in de omgeving ingepast dat het aantrekkelijk wordt om te gaan fiet-

sen.
 • veilig: de voorzieningen waarborgen de veiligheid van de fietser en de overige weggebruikers. Naast verkeersveiligheid gaat het hier 

ook om sociale veiligheid.
 • comfortabel: de voorzieningen maken een vlotte en comfortabele doorstroming van het fietsverkeer mogelijk.

Hieruit kunnen nog allerlei andere eisen worden afgeleid voor de opbouw van het fietsnetwerk en de vormgeving van de fietsvoorzie-
ningen. Zo is het bijv. van het allergrootste belang dat er continuïteit en uniformiteit is.

De kwaliteitseisen met betrekking tot fietsvoorzieningen zijn: 
 • de fietsvoorziening maakt deel uit van een fijnmazig en hiërarchisch opgebouwd netwerk.
 • de structuur en vormgeving verduidelijken de continuïteit van het netwerk.
 • een goede bewegwijzering oriënteert de fietser.
 • een fiets moet veilig en comfortabel kunnen worden gestald in de nabijheid van de bestemming.
 • er moet comfortabel overgestapt kunnen worden op openbaar vervoer.
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Types fietspaden  

 • Aanliggend fietspad 
 Fietspad waarvan de verharding (vrijwel) onmiddellijk aansluit op de rijbaan. Er kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen:

 - aanliggend verhoogd fietspad: hier is het fietspad fysiek gescheiden van de rijbaan door een niveauverschil van minstens 5 cm. 
 - aanliggend gelijkgronds fietspad: fietspad dat direct en zonder niveauverschil aansluit op de rijbaan. Er is een visuele scheiding 

tussen rijbaan en fietspad door een afvoergoot, onderbroken evenwijdige witte lijnen of een afwijkende kleur of materiaal. Het 
gebruik van gelijkgrondse fietsstroken dient te worden vermeden. 

 • Vrijliggend fietspad
 Fietspad waarvan de verharding fysiek gescheiden is van de rijbaan door een veiligheidsstrook van minimaal 1 m die niet door rijdend 

verkeer mag of kan worden gebruikt (verhoogde berm, groenstrook enz.). 
 • Indien de veiligheidsstrook een beperkte breedte heeft, moet een verticale fysieke scheiding (haag, scherm, muurtje, vangrails 

enz.) de overschrijding door rijdend verkeer verhinderen. Anders spreekt men van een aanliggend fietspad. 
 • Tweerichtingsfietspad - eenrichtingsfietspad

 Zowel bij een aanliggend als een vrijliggend fietspad kan er sprake zijn van een tweerichtings- of eenrichtingsfietspad. Wanneer 
beide rijrichtingen gesignaliseerd worden op het fietspad, spreekt men van een tweerichtingsfietspad. Op een tweerichtingsfietspad 
moeten fietsers elkaar zonder problemen kunnen kruisen.

 Dat houdt in dat de minimumbreedte voor fietspaden van een dergelijk type 150 cm is. De aanbevolen breedte is echter 175 cm. 

Verblijfsgebieden

Binnen verblijfsgebieden geldt het algemene principe dat fietsverkeer meer zichtbaar moet zijn in het straatbeeld. 

 • Verblijfsgebieden met ontwerpsnelheid ≤ 50 km/uur 
  

Hier geldt als basisprincipe dat zoveel mogelijk gestreefd wordt naar een menging van verkeerssoorten. Gezien de ruimtelijke om-
geving (concentratie van activiteiten en functies) vragen deze gebieden om een hoge verblijfskwaliteit. De lineariteit wordt zoveel 
mogelijk doorbroken door dwarsverbanden en een eenvormige inrichting van het publiek domein. De inrichting van het openbaar 
domein moet gericht zijn op een meervoudig ruimtegebruik, flexibiliteit en doorgedreven conflictpresentatie. Dat uitgangspunt 
heeft uiteraard ook consequenties voor de vormgeving van fietsvoorzieningen in deze zones. 

    Het mengen van fietsers met autoverkeer wordt door de publieke opinie dikwijls met argwaan onthaald. Dat heeft meestal te maken 
met een onaangepaste maatvoering, waardoor de rijsnelheden van auto’s nog te hoog zijn en/of de fietsers in de knel raken. Noch-
tans zijn er voldoende argumenten die pleiten voor menging onder welbepaalde voorwaarden: 
 - meer flexibiliteit voor fietsers;
 - zichtbare aanwezigheid van fietsers in het straatbeeld;
 - betere conflictpresentatie, vooral aan kruispunten;
 - meervoudig ruimtegebruik.

 
 Daarnaast speelt in vele gevallen de vaststelling dat er eenvoudigweg geen ruimte is voor een apart fietspad, tenzij men die zou 

afnemen van de nodige voetgangersruimte. 
 
 Fietssuggestiestroken:
 Dit is een vorm van verkeersmenging waarbij de plaats van de fietser op de rijbaan gesuggereerd wordt. De stroken hebben echter 

geen enkele juridische waarde voor alle verkeersdeelnemers. Ze fungeren enkel als verkeerstechnisch hulpmiddel. 
 Voordelen: 

 - een duidelijk zichtbare plaats van de fietser op de rijbaan;
 - snelheidsremming door de optische versmalling van de rijbaan;
 - daardoor een groter gevoel van comfort en veiligheid voor de fietser;
 - duidelijkere conflictpresentatie bij kruisingsbewegingen;
 - fietsers worden minder in de goot gedrumd.

 Nadelen:
 - gemotoriseerd verkeer mag en moet in feite gebruikmaken van de fietssuggestiestrook;
 - gemotoriseerd verkeer rijdt meer in het midden van de rijbaan, waardoor de kans op conflicten met tegemoetkomend verkeer 

toeneemt;
 - er kan geen aslijn worden gemarkeerd. Dat betekent ook dat er op de rijbaan (en dus ook op de fietssuggestiestrook) mag worden 

geparkeerd, tenzij dat wordt verboden door verkeersborden of de rijwegbreedte te smal is.
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 • Verblijfsgebieden met een ontwerpsnelheid > 50 km/uur 
  

Hier blijven fietsvoorzieningen noodzakelijk. De keuze wordt bepaald door de plaatselijke ruimte en de verkeerskenmerken: 
 - vrijliggende fietspaden;
 - aanliggende verhoogde fietspaden.

De keuze van de fietsvoorziening hangt af van heel wat factoren. Voor een verantwoorde keuze moet men de plaats van de fietser niet ge-
isoleerd behandelen, maar als een logisch onderdeel van een samenhangend ruimtelijk en verkeerskundig concept van een wegomgeving.

rIchtlIjnen Voor de aanleg Van fIetsPaden 

 • Kies zorgvuldig het te gebruiken materiaal: een optimale leesbaarheid en de zorg voor een samenhangend aantrekkelijk 
straatbeeld.

 • Respecteer de minimale breedte van een fietspad: 1,50 m.
 • Installeer aan de linkerzijde een zekere veiligheidsmarge (25 tot 50 cm breed) tegenover de rijbaan, boordsteen inbegrepen, 

bij een aanliggend eenrichtingsfietspad.
 • Leg een veiligheidsstrook aan (bijv. van 50 cm breed) tussen de parkeerstrook en het fietspad wanneer er een parkeerstrook 

voorzien wordt tussen het fietspad en de rijbaan. Op die manier kan men conflicten met openslaande portieren zoveel moge-
lijk vermijden.

 • Bij vrijliggende fietspaden is tussen de rijbaan en het fietspad een ruimte voorzien van minstens 1 m. Wanneer een voldoende 
verticaal scheidend element is aangebracht tussen de rijweg en het fietspad, kan een fietspad met tussenstrook vanaf 70 cm 
ook als vrijliggend worden beschouwd.

 • Vermijd het gebruik van ‘biggenruggen’ (halfronde betonnen elementen die soms als stootbanden worden gebruikt). Wanneer 
fietsers worden verplicht te dicht bij deze elementen te rijden, bestaat het gevaar dat hun pedalen erachter blijven hangen, 
waardoor ze ten val kunnen komen.

 • Vermijd zoveel mogelijk de aanleg van een aanliggend dubbelrichtingsfietspad. Fietsers in een van beide richtingen zouden 
dan te dicht bij de rijbaan voor het autoverkeer moeten rijden. Wanneer men zou besluiten om wegens omstandigheden toch 
een aanliggend dubbelrichtingsfietspad aan te leggen, moet er een tussenstrook van meer dan 1 m worden aangelegd tussen 
het fietspad en de rijstrook.

Minimaal profiel met vrijliggend fietspad 
achter parkeerstrook

Minimaal profiel met aanliggend fietspad 
achter parkeerstrook

Profiel met veiligheidsmarge tussen vrijliggend 
fietspad en parkeerstrook

Profiel met veiligheidsmarge tussen aanliggend 
fietspad en parkeerstrook

Conflict openslaand portier aan passagierszijde Conflict openslaand portier aan chauffeurszijde
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rIchtlIjnen Voor fIetssuggestIestroken

 • Hou rekening met de visuele verhouding tussen de rijloper (het centrale gedeelte van de rijbaan tussen de fietssuggestiestro-
ken) en de fietssuggestiestrook: die moet in het voordeel zijn van de fietser. Uit evaluatiestudies blijkt dat rijlopers met een 
breedte van meer dan 5 m leiden tot hoge snelheden en dat suggestiestroken die smaller zijn dan 1,20 m (goot inbegrepen) 
de fietser in verdrukking brengen.

 • Gebruik daarom de volgende afmetingen voor de breedte van suggestiestroken: tussen 1,20 m en 1,50 m (goten niet inbegre-
pen).

 • Opteer voor een dwarsprofiel dat strookt met een beperkt maatgevend gebruik, bijv. fiets-auto-fiets of fiets-auto-auto. In 
onderstaande dwarsprofielen worden enkele mogelijke toepassingen uitgewerkt voor ontwerpsnelheden van 30 km/uur (totale 
breedte respectievelijk 5,45 m of 6,05 m) en 50 km/uur (5,85 m of 7,05 m). Uiteraard gaat dit slechts om principeschetsen. 
Ook de ruimtelijke omgeving en de beschikbare ruimte zullen bepalend zijn voor een goede maatvoering.

1.4 autoParkeerPlaatsen

Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen parkeerplaatsen voor bewoners en voor bezoekers. 

Parkeerplaatsen voor bewoners worden gerealiseerd op het privédomein. Privéparkeerplaatsen zijn onlosmakelijk verbonden met woning-
bouw. Dat item komt uitvoerig aan bod in hoofdstuk 3  ‘Inplanting en omgeving’ van de C2008 ‘Concepten voor sociale woningbouw’ (deel 
‘Ontwerpconcept’), verkrijgbaar bij de VMSW.
Algemeen kan gesteld worden dat voor sociale woningbouw de volgende regel geldt: één privéparkeerplaats per gezin. Uitzondering 
kan worden gemaakt voor centrumgebieden met een zeer goed aanbod van openbaar vervoer. 

Parkeerplaatsen voor bezoekers worden op het openbaar domein voorzien. Voor de sociale woningbouw kan het Nederlandse kencijfer 
worden gehanteerd: 0,3 parkeerplaatsen voor bezoekers per woning.

Indien er een gemeentelijk parkeerreglement van toepassing is, gelden uiteraard deze voorwaarden. Zelfs als er geen gemeentelijk 
reglement voorhanden is, hebben de gemeentes een grote inspraak. Het is dus noodzakelijk om voor elk project bij de gemeente na te 
gaan welke voorwaarden er worden gesteld. 

Typedwarsprofielen fietssuggestiestroken bij 
maatgevend gebruik fiets – auto – fiets en 
max. snelheid 30 km/uur

Typedwarsprofielen fietssuggestiestroken bij 
maatgevend gebruik fiets – auto – fiets en 
max. snelheid 50 km/uur

Typedwarsprofielen fietssuggestiestroken bij 
maatgevend gebruik fiets – auto – auto en 
max. snelheid 30 km/uur

Typedwarsprofielen fietssuggestiestroken bij 
maatgevend gebruik fiets – auto – auto en 
max. snelheid 50 km/uur



19

1. mobiliteit

VMSW - Infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten - 2009

Als algemene principes of kwalitatieve voorwaarden gelden:
 • Goede toegankelijkheid voor alle bevolkingsgroepen (personen met een handicap, personen die slecht te been zijn); 
 • Aandacht voor sociale en verkeersveiligheid;
 • Zichtbaarheid en herkenbaarheid: 

 - Er is een duidelijk onderscheid tussen private en openbare parkeerplaatsen.
 - De publieke ruimte is zodanig ingericht dat ondubbelzinnig duidelijk is waar wel en niet mag worden geparkeerd.

Een duurzaam parkeerbeleid streeft naar het beperken van ongewenst autogebruik en het stimuleren van te voet gaan, fietsen en 
openbaarvervoergebruik. Het reguleren van de parkeermogelijkheden op buurt- en wijkniveau levert winst op voor de kwaliteit van 
de woonomgeving: het verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte, vergroot de verkeersveiligheid en door het ruimtegebruik voor 
infrastructuur en geparkeerde voertuigen te beperken ontstaat ruimte voor groen, water en recreatieve functies.

Woonstraten worden veel leefbaarder als het aantal parkeerplaatsen beperkt wordt ten gunste van de verblijfsruimte. Parkeerplaatsen 
nemen veel ruimte in, maken oversteken moeilijk en velen vinden een straat vol geparkeerde auto’s visueel hinderlijk. Bovendien is 
het potentieel gevaarlijk, als bijv. een autoportier plots opengaat. Door straten beter in te richten, kan ook meer genuanceerd worden 
omgegaan met parkeerplaatsen. Zo kunnen ze geconcentreerd worden op plekken waar ze weinig hinder veroorzaken of kunnen ze 
worden onderbroken met ruimte voor voetgangers, groen of verblijfsactiviteiten.  

Het bepalen van de parkeerbehoefte is maatwerk. Een tekort aan parkeerplaatsen leidt tot zoekverkeer en fout geparkeerde auto’s. 
Een teveel aan parkeerplaatsen is een verspilling van kostbare ruimte en maakt een gebied onaantrekkelijk om te verblijven. Het is 
dus van belang om het juiste aantal parkeerplaatsen te bepalen.

Er zijn een drietal types van openbare parkeerplaatsen gekend:
 • straatparkeren

 - parkeren op de rijweg
 - doorlopende parkeerstrook naast de rijweg zonder afbakening
 - afgebakende parkeervakken naast de rijweg
 - parkeerstrook voor haaks parkeren
 - strook voor schuin parkeren

 • parkeren op parkeerterreinen
 • parkeren op pleinen

Hieronder worden per type parkeerplaats de voor- en nadelen en de richtlijnen in detail overlopen. 

1.4.1 straatParkeren

Parkeren op de rijweg

Er is geen aparte parkeerstrook, het parkeren gebeurt gewoon op de rijweg, rechts, in de rijrichting. In principe kan dat overal zonder 
bijkomende voorzieningen of aanduidingen, behalve in de verbodsituaties beschreven in de wegcode (KB van 1 december 1975 artikels 
23 tot 26). 

Voordelen: 
 • geen specifieke aanpassing nodig voor de rijweg
 • grote mate van flexibiliteit
 • geparkeerde wagens op de rijweg kunnen snelheidsremmend werken (woonbuurten)

Nadelen: 
 • geparkeerde wagens op de rijweg zorgen voor discontinuïteit en belemmeren het autoverkeer.
 • bij gemengd verkeer moeten fietsers slalommen tussen de geparkeerde wagens.
 • bij een te smalle rijweg wordt het parkeerverbod vaak niet gerespecteerd, waardoor kruisend verkeer belemmerd wordt of spiegels 

kunnen worden beschadigd ter hoogte van geparkeerde wagens.
 • indien de rijweg breed genoeg is om kruisend verkeer toe te laten naast geparkeerde wagens, leidt een lage parkeerbezetting tot 

hoge snelheden wegens overbreedte; in deze gevallen opteert men best voor parkeerstroken naast de rijweg. 
 • zichtbelemmering voor overstekende voetgangers en fietsers.
 • zichtbelemmering bij manoeuvres (in- en uitrijden aanpalende terreinen).
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Doorlopende parkeerstrook naast de rijweg zonder afbakening

Voordelen:
 • geparkeerde wagens zijn niet hinderlijk voor het verkeer of voor fietsers en de 

rijweg behoudt overal zijn continuïteit;
 • een grote graad van flexibiliteit (ook vrachtwagens en bussen kunnen parkeren);
 • de afzonderlijke parkeerstrook geeft ook mogelijkheden voor meervoudig gebruik 

bijv. door het parkeren af te wisselen met boomvakken, voetpaduitstulpingen, 
halte-uitrustingen voor openbaar vervoer, fietsenstallingen e.d.

Nadelen:
 • wanneer op een parkeerstrook geen afzonderlijke parkeervakken afgebakend zijn, 

parkeert iedereen willekeurig op de strook waardoor de capaciteit niet meer ten 
volle benut wordt.

 • bij zeer lage parkeerbezetting zorgt de aanliggende parkeerstrook voor een 
ruimtelijke verbreding van het wegbeeld, wat leidt tot snelheidsverhoging. 
Daarom worden lange stroken best onderbroken door een boomvak of derge-
lijke.

 • zichtbelemmering voor overstekende voetgangers en fietsers.
 • zichtbelemmering bij manoeuvres (in- en uitrijden aanpalende terreinen).

rIchtlIjnen Voor de aanleg Van een doorloPende Parkeerstrook naast de rIjweg zonder afbakenIng

 • De breedte van de parkeerstrook moet min. 2 m bedragen.
 • Men moet een margestrook voorzien van 0,50 m om mogelijke conflicten door opengaande portieren aan de chauffeurszijde 

en/of passagierszijde te vermijden. Aan de rechterzijde wordt deze strook toegevoegd aan de ruimte voor voetgangers of 
fietsers.

 • De plaatsing van een parkeerstrook mag nooit ten koste gaan van de minimaal vereiste voetpadbreedte (1,5 m obstakelvrij).
 

Afgebakende parkeervakken naast de rijweg

Voordelen: 
 • dezelfde als doorlopende parkeerstroken;
 • door elke plaats duidelijk af te bakenen, wordt de capaciteit beter benut en is het ook duidelijker 

waar niet mag worden geparkeerd.
Er zijn geen noemenswaardige nadelen aan dit systeem verbonden.

rIchtlIjnen Voor de aanleg Van afgebakende ParkeerVakken 

 • De breedte van de parkeerstrook moet min. 2 m zijn en de lengte min. 6 m.
 • Bij een geïsoleerd parkeervak met vrije ruimte aan voor- of achterzijde volstaat een lengte van 

5 m.

Parkeerstrook haaks op de rijweg

Voordeel: 
 • hogere parkeercapaciteit

Nadelen:
 • dominantere aanwezigheid in het straatbeeld, sterke barrière tussen de rijweg en achterliggend voet- of fietspad;
 • moeilijke zichtbaarheid bij achterwaartse manoeuvres: mogelijke conflicten met fiets- en autoverkeer. Dwarsparkeren is af te raden 

op wegen met intensief auto- en fietsverkeer;
 • moeilijker parkeermanoeuvre dan bij langs- of schuinparkeren. Haaks parkeren is af te raden langsheen routes van frequent open-

baar vervoer.

Principeschets 
langsparkeren

Voetpaduitstulpingen 
aan oversteekplaats

Principeschets afgebakende 
parkeerplaatsen
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rIchtlIjnen Voor Parkeerstroken haaks 
oP de rIjweg

 • De breedte moet 2,5 m zijn en de diepte 5 m.
 • Om de 10 à 15 m moet men onderbreken door 

een uitstulping (voetgangersruimte, boom-
vak); het is aangewezen om de parkeervak-
ken naast de uitstulping iets te verbreden (30 
à 40 cm extra).

 • Om de zichtbaarheid bij achterwaartse ma-
noeuvres te verhogen, wordt tussen de rij-
weg (of het fietspad) en de parkeerstrook zo 
mogelijk een manoeuvreerstrook voorzien 
(0,5 m tot 1 m). 

 • Aan de andere zijde (voetpad of achterliggend fietspad) moet rekening worden ge-
houden met het overhangen van de carrosserie, waardoor de effectieve voetpad- of 
fietsbreedte met 50 cm versmalt. Daarom is het aangewezen een niet-overrijdbare 
marge van 50 cm te voorzien. Soms gebeurt dat d.m.v. stootbanden (‘biggenruggen’), 
die echter storend kunnen zijn voor overstekende voetgangers. Als de omstandighe-
den het toelaten, dient het voet- of fietspad te worden verbreed (dus bijv. 2 m i.p.v. 
1,5 m). In dat geval volstaat een diepte van 4,5 m voor een dwarsstrook.

Strook voor schuinparkeren

Als tussenoplossing tussen haaks en langsparkeren kan het parkeren ook 
worden georganiseerd onder een schuine hoek van bijv. 30°, 45° of 60° ten 
opzichte van de as van de rijbaan.

Voordelen:
 • de parkeercapaciteit is hoger dan bij langsparkeren, terwijl het parkeerma-

noeuvre eenvoudiger is dan bij haaks parkeren. Ook de zichtbaarheid is beter.
 • de manoeuvreerstrook naast de schuine parkeerstrook kan smaller zijn 

dan bij haaks parkeren. 
Nadelen:
 • dominante aanwezigheid in het straatbeeld. Het ruimtelijke beeld is door 

de verspringingen onrustiger dan bij haaks parkeren.
 • de oversteekbarrière tussen rijweg en achterliggend voet- of fietspad is 

nog groter dan bij haaks parkeren, omdat een schuine beweging moet worden gemaakt.
 • moeilijke zichtbaarheid bij achterwaartse manoeuvres: mogelijke conflicten met fiets- en autoverkeer. Schuinparkeren is af te raden 

op wegen met intensief auto- en fietsverkeer.
 • in straten voor tweerichtingsverkeer is de parkeerstrook slechts in één richting comfortabel bereikbaar. Ook het wegrijden dient in 

dezelfde richting te gebeuren.

rIchtlIjnen Voor de aanleg Van stroken Voor schuInParkeren

 • De breedte van het parkeervak is 2,50 m (min. 2,30 m bij langsparkeren).
 • Om de 10 à 15 m moet men de parkeerstroken onderbreken door een uitstulping (voetgangersruimte, boomvak). Het is aange-

wezen om parkeervakken naast de uitstulping iets te verbreden (30 à 40 cm extra).
 • De diepte van het parkeervak is afhankelijk van de hoek waaronder geparkeerd wordt: 4,15 m bij 30° tot 4,80 m bij 60°. Deze 

maten houden al rekening met het overhangen van de carrosserie. Tussen parkeerstrook en voetpad of achterliggend fietspad 
wordt voor zover mogelijk een niet-overrijdbare tussenstrook van 30 à 40 cm voorzien. In dat geval mag de diepte van de 
parkeerstrook worden verminderd tot respectievelijk 3,90 m bij 30° en 4,75 m bij 60°.

Dwarsdoorsnede zonder fietspad

Dwarsdoorsnede met fietspad

Principeschets afgebakende par-
keerplaatsen
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 • Om de zichtbaarheid bij achterwaartse manoeuvres te 
verhogen, wordt tussen de rijweg (of het fietspad) en de 
parkeerstrook zo mogelijk een manoeuvreerruimte voor-
zien van 50 tot 100 cm.

 • Voor het parkeermanoeuvre is een langsliggende strook 
(rijweg) nodig van min. 3,5 m (30°), 4 m (45°) of 4,5 m 
(60°), bovengenoemde tussenstrook inbegrepen.

 • Indien hiervoor onvoldoende ruimte aanwezig is, is het be-
ter te kiezen voor langsparkeerstroken, eerder dan ruimte 
af te nemen van voetgangers of fietsers.

1.4.2   Personen met een handIcaP

Bij het ontwerpen van parkeerplaatsen moet ook aandacht worden 
besteed aan de problemen die personen met een handicap kunnen 
ondervinden bij het parkeren. 

Het vlot vinden van een degelijke parkeerplaats heeft een uiterst 
positieve invloed op de mobiliteit van personen met een handicap. 
Het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen voor deze doelgroep 
is evenwel meer dan alleen het aanbrengen van een pictogram.

Als wettelijke basis geldt de wegcode. Verder is de omzendbrief 
van 16 februari 2001, gewijzigd bij omzendbrief van 24 maart 2009,  
eveneens van toepassing, waarin de normen m.b.t. de inrichting 
van de parkeerplaats werden genoteerd. 

Aandachtspunten: 
 • aanwezigheid van vakmarkering
 • aanwezigheid van verkeersbord E6 en symbool voor parkeer-

plaats voor personen met een handicap
 • aangepaste helling stoepafrit max. 1/6 (max. hoogteverschil van 

1 m op lengte van 6 m)
 • verlichting van parkeerplaats

Voor parkeerterreinen worden volgende aanbevelingen gedaan: 
 • dwarsparkeerplaatsen genieten de voorkeur.
 • langsparkeerplaatsen kunnen enkel daar waar veiligheid en com-

fort het toelaten.
 • de voorkeur gaat uit naar een duidelijke afbakening van de voor-

behouden plaatsen.

Principeschetsen schuinparkeren

Principeschetsen dwarsparkeerplaatsen 
voor personen met een handicap

Principeschetsen schuine parkeerplaatsen 
voor personen met een handicap

Principeschetsen langparkeerplaatsen 
voor personen met een handicap
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1.5 fIetsParkeerPlaatsen

Het bieden van voldoende stallingscapaciteit is noodzakelijk om de fiets een goede plaats te geven en te laten behouden in de mobi-
liteitsketen. 

De volgende kwaliteitseisen dienen als leidraad:
 • er moet een vorm van sociaal toezicht mogelijk zijn. Dat houdt in dat de inplantingsplaats en de constructie van deze voorziening 

toezicht door voorbijgangers of vanuit aangrenzende gebouwen moeten toelaten.
 • men moet een goede verlichting in en rond de onmiddellijke omgeving van de voorziening aanleggen. Dat voorkomt het onveilig-

heidsgevoel bij de gebruiker en de voetganger. Bovendien is het dan voor een potentiële dief moeilijker om ongemerkt te werk te 
gaan.

 • voorzie de nodige parkeervoorzieningen. Die moeten toelaten om de fiets met het kader aan het systeem zelf te bevestigen. Ook 
het voorwiel moet eraan kunnen worden vastgemaakt.

 • leg de fietsparking onderhoudsvriendelijk aan. De constructie van de fietsparkeervoorziening moet zelfs bij een maximale bezetting 
een gemakkelijk onderhoud garanderen en mag in geen enkel geval zwerfvuil aantrekken. Men dient tevens te voorkomen dat het 
vuil zich makkelijk kan vastzetten. Slecht onderhouden voorzieningen geven aanleiding tot verhoogde onveiligheidsgevoelens en 
zetten aan tot vandalisme. Hierdoor kan een stalling in onbruik raken.

 • kies het materiaal van de stalling zorgvuldig: het moet tegen vandalisme bestand zijn en niet alleen tegen slijtage bij normaal ge-
bruik (sommige rekken zijn eenvoudig te verbuigen).

Types

 • Fietsenstandaards 
 Fietsenstandaards zijn zelfstandige eenheden voor het stallen en parkeren van een of twee fietsen. Naargelang de bevestigingswijze 

of het stabiliteitssysteem kunnen standaards worden ingedeeld in aanbindsystemen, slotpalen en wielsystemen:
 - aanbindsystemen 

 Aanbindsystemen gelden als het beste systeem en dienen als zodanig gepromoot te worden. Ze bestaan uit een metalen hek of 
beugel waaraan twee of soms meer fietsen kunnen worden vastgemaakt. De hele fiets of een deel van de fiets leunt dan tegen de 
beugel. Er zijn systemen die ook voorwiel- of achterwielinklemming mogelijk maken. Ze geven een goede steun en bieden een 
goede aanbindmogelijkheid. Ze stellen ook geen specifieke eisen aan de sloten. 

 - de slotpaal
 De slotpaal is een stevige constructie die een goede bescherming biedt tegen diefstal en vandalisme. Het is een paal waaraan een 

of meer houders zijn bevestigd. In deze houder kan het frame van de fiets worden geplaatst.
 Slotpalen kunnen als ‘goed’ beoordeeld worden. Nochtans worden ze in de praktijk zelden gebruikt omdat een aantal systemen 

een specifiek slot nodig heeft: niet alle systemen van sloten passen erop.
 - wielsystemen

 Ook wel paperclipsystemen genoemd; bestaan uit een houder waarin het voorwiel wordt geklemd. Deze houder kan worden beves-
tigd in de muur of ingewerkt in de bestrating.

 Het is een veel gebruikt systeem met een groot gebruiksgemak, dat echter gevoelig is voor diefstal. Het voorwiel wordt gemakke-
lijk beschadigd bij vandalisme en zelfs bij normaal gebruik. Bijkomend nadeel is dat het niet bruikbaar is bij dikkere banden (bijv. 
mountainbikes).

 Voorbeeld aanbindsysteem                Voorbeeld slotpaalsysteem      Voorbeeld paperclipsysteem
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 • Fietsenstalling
 Een fietsenstalling is een afgebakende ruimte die bestemd is voor het plaatsen van fietsen. Een fietsenstalling moet zodanig worden 

aangelegd dat de gebruikers ervan kunnen inrijden zonder af te stappen (dus drempelloos). 
 Het bepalen van de afmetingen van een fietsenstalling is een compromis tussen een minimaal ruimtegebruik en een optimale kwali-

teit voor de gebruikers. Een te krappe afmeting gaat echter ten koste van de capaciteit (fietsen worden er gewoon niet gestald) en 
moet dus worden vermeden. Volgende uitgangspunten dienen in acht genomen te worden:
 - een fiets moet gestald kunnen worden zonder kleding vuil te maken. Dat is vooral belangrijk wanneer de stalling bijna vol is en 

de fiets tussen twee andere fietsen moet worden gestald.
 - het stallen van een fiets moet eenvoudig en met een geringe krachtinspanning kunnen gebeuren, zowel in een volzet als in een 

leeg rek.
 - de lengte ingenomen door een standaardfiets bedraagt over het algemeen maximaal 1,90 m tot 2,00 m. De stuurbreedte varieert 

van 50 tot 65 cm.
 - de beschikbare breedte tussen de plaatsen dient iets meer te bedragen dan de stuurbreedte. Bij hoog-laagsystemen kunnen 

de sturen van twee naast elkaar geplaatste fietsen elkaar overlappen: de as-op-asafstand mag in dat geval minder zijn dan de 
stuurbreedte.

De volgende tabellen geven weer welke horizontale en verticale afstanden in acht genomen moeten worden bij systemen op één niveau 
en bij hoog-laagsystemen. 

Rekening houdend met deze randvoorwaarden wordt de oppervlakte van een fietsenstalling bijkomend bepaald door de oriëntatie van 
de fietsen. Volgende afmetingen worden minimaal opgelegd. 

As-op-asafstand Hoogteverschil tussen twee plaatsen

Minimaal Aanbevolen Minimaal Maximaal

Eén niveau 0,60 m > 0,75 m / /

Hoog-laagsysteem 0,35 m > 0,40 m 0,25 m 0,35 m

Loodrechte standplaats Tussenafstand fietsen Lengte fietsen Ruimte achter fietsen

Eén niveau 0,75 m 1,80 m - 2,00 m 1,80 m

Hoog-laagsysteem 0,40 m 1,80 m – 2,00 m 1,80 m

Standplaats onder hoek van 45° Tussenafstand fietsen Lengte fietsen Ruimte achter fietsen

Eén niveau 1,00 m 1,40 m 1,40 m

Hoog-laagsysteem 0,60 m 1,40 m 1,40 m

Standplaats onder hoek van 60° Tussenafstand fietsen Lengte fietsen Ruimte achter fietsen

Eén niveau 1,50 m 1,00 m 1,40 m

Hoog-laagsysteem 1,00 m 1,00 m 1,40 m
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2.    VerkeersleefbaarheId en -VeIlIgheId

Een omgeving is verkeersleefbaar wanneer ze voldoet aan de kwaliteitseisen voor het menselijke functioneren, voor zover die worden 
beïnvloed door het verkeer.

De verkeersleefbaarheid heeft essentieel te maken met de continue confrontatie tussen de facetten wonen en leven enerzijds en de 
nood om zich te verplaatsen anderzijds, zowel voor beroepsvereisten als voor privédoeleinden. Dat laatste leidt automatisch tot een 
vorm van verkeer met allerlei voorzieningen. Het is een moeilijke evenwichtsoefening om beide tot hun recht te laten komen. We raken 
hier immers aan fundamentele behoeften en ervaringen van mensen.

Omdat het hier om een evenwichtsoefening gaat, betekent dat ook dat men in zekere mate op voorzieningen en activiteiten kan in-
spelen om de verkeersleefbaarheid te verbeteren. Activiteiten zijn immers meer of minder gevoelig voor bepaalde vormen van hinder 
of veroorzaken zelf een deel van die hinder. Ruimtelijke ordening en verkeersplanologie liggen op deze manier mee aan de basis van 
een goede verkeersleefbaarheid. Zo zal men vermijden dat een gevoelige functie als wonen pal naast een zware verkeersinfrastructuur 
komt te liggen of dat een transportfirma dwars door een woonwijk ontsloten wordt.

Op niveau van de woonwijk bedoelt men met de term ‘verkeersleefbaarheid’ dat de druk van het verkeer op de omgeving het kwali-
teitsvolle functioneren van de mens in zijn directe omgeving niet in de weg mag staan.

Ten aanzien van het ruimtegebruik valt op dat men te maken heeft met een vraag naar ruimte voor verblijven (groen, speelruimte 
enz.), maar ook voor de lokale aspecten van verplaatsen (parkeerruimte). 
Wanneer men zich niet verplaatst, stelt men eisen aan het verblijven en aan de mogelijkheid om verblijfsactiviteiten (bijv. rusten, 
slapen, werken, praten, op een terras zitten, studeren, genieten van een landschap, zich ontspannen, sport en spel enz.) op een kwa-
liteitsvolle manier uit te voeren. Een deel van deze activiteiten vindt plaats in de persoonlijke levenssfeer van de eigen woonst, maar 
een ander, even belangrijk deel, vindt plaats in de omgeving van de woning. Een goed ingericht openbaar domein schept de omstan-
digheden waarin op een kwaliteitsvolle manier verblijfsactiviteiten kunnen plaatsvinden.
Wanneer men zich verplaatst, stelt men bovendien ook eisen aan de kwaliteit van die verplaatsingen. Ook de kwaliteit van verplaat-
singen op microniveau (bijv. oversteken, te voet gaan, laden en lossen) is sterk afhankelijk van de ruimtelijke omgeving en van de 
verkeersomgeving.

Zowel de verkeersinfrastructuur als het gebruik van gemotoriseerde vervoersmiddelen zetten de kwaliteit van het verblijven onder 
druk. Luchtverontreiniging en gezondheidseffecten, geluid en trillingen, geurhinder en gebrekkige belevingswaarden zijn zaken die de 
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verblijfskwaliteit doen dalen.
De verkeersonveiligheid, de onoversteekbaarheid, de barrièrewerking, de parkeeroverlast en het gebrek aan ruimte voor voetgangers 
verminderen ook de kwaliteit van de verplaatsingen op microniveau.

De verkeersleefbaarheid van een woonomgeving wordt positief beoordeeld in een rustige buurt, een verkeersarme straat, als er geen 
doorgaand verkeer is, als er goede fiets- en wandelpaden zijn enz. De verkeersleefbaarheid wordt negatief beoordeeld als het verkeer 
te snel of te druk is, als er te veel lawaai is, als er verkeersonveilige situaties zijn, als er zwaar vervoer door de woonomgeving rijdt 
enz.
Verblijfsgebieden zijn gebieden met in hoofdzaak een verblijfsfunctie, waar gemotoriseerd verkeer dat er geen bestemming heeft, 
wordt ontraden. Over het algemeen worden hier het vrachtverkeer en bromfietsen als storend ervaren, vooral ’s nachts. Ook een ge-
brek aan comfortabele loop- en fietsroutes doet de verkeersleefbaarheid dalen.

Actiepunten om de verkeersleefbaarheid in sociale woonwijken te verbeteren, zijn:
 • het verlagen van de snelheid van gemotoriseerd verkeer;
 • het tegengaan van doorgaand verkeer en sluipverkeer;
 • het verbeteren van de verkeersveiligheid;
 • het verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van de openbare ruimte;
 • het bevorderen van de mobiliteit van de zwakke weggebruiker.

Het is duidelijk dat bij het ontwerp van nieuwe woonwijken vanaf het begin rekening moet worden gehouden met de verkeersveilig-
heid en de verkeersleefbaarheid van de toekomstige wijk. Essentieel daarbij is de inrichting van het openbaar domein. Er moet grondig 
worden nagedacht over de functies van de diverse wegen die moeten worden aangelegd (verzamelweg, verbindingsweg, woonstraat, 
fiets- of voetgangersverbinding enz.) en de inrichting ervan moet overeenstemmen met het wenselijke gebruik. Als men bijv. in een 
woonstraat de snelheid wenst te beperken tot 30 km/uur, is het efficiënter om de snelheid te beperken door de breedte van de rijstrook 
te beperken en door een weloverwogen keuze en positionering van ruimtelijke elementen, dan door het plaatsen van het betreffende 
verkeersbord langs een rechte, obstakelvrije en brede rijweg. 
Belangrijk is ook de manier waarop een woonwijk ontsloten wordt en de wijze waarop woonstraten en eventuele voetgangers- of 
fietswegen worden aangesloten op bijv. een drukke verkeersader. Eventueel moet de heraanleg van het betreffende kruispunt worden 
overwogen en worden opgenomen in het ontwerp van de wijk. Denk bijv. aan het remmen van de rijsnelheid op de hoofdweg door het 
aanleggen van een verkeersplateau ter hoogte van de ontsluiting of aan het duidelijk markeren van de toegang tot de wijk door een 
poorteffect te creëren. Waar een voet- of fietsverbinding op een drukke weg aansluit, is het noodzakelijk het einde van de ‘veilige’ 
voet- of fietsweg te markeren, bijv. door het plaatsen van een fietssluis, om te voorkomen dat men zonder het te beseffen plots op de 
drukke weg kan terechtkomen.
Bijzondere aandacht moet ook worden gegeven aan de plaats en de inrichting van de nodige parkeervoorzieningen.

2.1 wetgeVIng

De verkeerswetgeving laat toe om woongebieden en centrumgebieden af te bakenen als woonerf, zone 30 of voetgangersgebied, op 
voorwaarde dat aan bepaalde inrichtingsnormen voldaan wordt en dat de verblijfsfunctie belangrijk is. De doelstellingen liggen op vlak 
van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Daarnaast kan een toepassing van zone 30 een bijdrage leveren aan het verhogen van 
de gebruiks- en belevingswaarde van de openbare ruimte en de landschappelijke open ruimte.

De wettelijke bepalingen aangaande zone 30, woonerf of voetgangersgebied worden hier op een rijtje gezet. Merk op dat het inrichten 
van dergelijke zones veel verder gaat dan het louter plaatsen van het relevante verkeersbord. Er worden ook eisen gesteld aan de 
inrichting van het openbaar domein zelf (schema’s uit vademecum voetgangersvoorzieningen - www.mobielvlaanderen.be).

2.1.1 zone 30

Een zone 30 is een gebied van een of meerdere straten waar de verblijfsfunctie primeert of waar de verkeersfunctie ondergeschikt 
wordt gemaakt aan de verblijfsfunctie.
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De zone 30 wordt aan begin en einde van de zone respectievelijk voorzien van de borden F4a en F4b. Logischerwijs is binnen de door 
deze borden afgebakende zones de snelheid beperkt tot 30 km per uur (art. 22 quater van het verkeersreglement).
         

Verkeersbord F4a: begin van een zone 30             Verkeersbord F4b: einde van een zone 30

Het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 actualiseerde de vereisten voor het instellen van zones met een snelheidsbeperking tot 30 km 
per uur (B.S. 28 oktober 1998). Enkele aandachtspunten in de aangepaste zone 30-reglementering zijn:
 • de verblijfsfunctie moet primeren.
 • voorafgaand overleg met de buurt is belangrijk.
 • van de vroegere eis dat overal voorrang van rechts moet gelden, kan nu gemotiveerd worden afgeweken.
 • 30 km/uur moet niet noodzakelijk met infrastructurele maatregelen worden afgedwongen.

Volgens het ministerieel rondschrijven van 27 oktober 1998 betreffende de zones met een snelheidsbeperking tot 30 km/uur, dient de 
aanleg van een zone 30 te voldoen aan volgende voorwaarden:
 • de toegangen tot de zone 30 moeten duidelijk herkenbaar zijn door de plaatsgesteldheid, door de inrichting of door beide. De weg-

gebruiker die de zone binnenrijdt, moet dat duidelijk aanvoelen. Het verschil met bijv. een bebouwde kom waar 50 km/uur geldt, 
kan worden gerealiseerd door natuurlijke (het ruimtelijke beeld op zich) of kunstmatige poorteffecten. In het eerste geval volstaat 
de afbakening met de hoger genoemde verkeersborden, in het tweede geval kunnen rijbaanversmallingen, eenzijdige of tweezijdige 
voetpaduitstulpingen, een splitsing van de rijbaan, verkeersplateaus, asverschuivingen enz. worden aangebracht.

 • binnen de zone 30 moet de snelheid worden teruggebracht tot 30 km/uur door maatregelen inzake organisatie van het verkeer of 
het parkeren, infrastructuur of door andere aanpassingen in het straatbeeld of door combinatie van deze maatregelen.

 • ook de verblijfsfunctie van de zone 30 moet men tot haar recht laten komen door dergelijke ingrepen.
 • de genomen maatregelen mogen de bestuurders en voetgangers niet in gevaar brengen en moeten steeds goed zichtbaar zijn.

2.1.2 woonerf

Een woonerf is een zone van een of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de toegangen aangeduid zijn met de verkeers-
borden F12a en de uitgangen met de verkeersborden F12b. In een woonerf overweegt de woonfunctie (art. 2.32 van het verkeersre-
glement).                        

Verkeersbord F12a: begin van een woonerf                   Verkeersbord F12b: einde van een woonerf 

De bijzondere verkeersregels in de woonerven gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is. Het verkeersbord F12a 
wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een woonerf; het mag links worden herhaald. Het verkeersbord F12b wordt rechts ge-
plaatst aan elke uitgang van een woonerf; het mag links worden herhaald (art. 71 van het verkeersreglement).
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Artikel 22 bis van het verkeersreglement zegt dat binnen de woonerven:
 • de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg mogen gebruiken: spelen is er eveneens toegelaten;
 • de bestuurders de voetgangers niet in gevaar mogen brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten boven-

dien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren;
 • de snelheid beperkt is tot 20 km per uur;
 • voor parkeren een verbod geldt, behalve:

 - op plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aange-
bracht is;

 - op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat;
 - dat de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting mogen worden opgesteld.

Om een goede organisatie van het verkeer te verzekeren en de veiligheid van de weggebruikers zoveel mogelijk te garanderen, moet 
de aanleg van een woonerf volgens het ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 als volgt worden opgevat:

rIchtlIjnen Voor de aanleg Van een woonerf

 • De in- en uitgangen van het woonerf moeten herkenbaar worden gemaakt door de aanleg zelf. Het woonerf wordt aan elke in-
gang en uitgang respectievelijk voorzien van de borden F12a en F12b. Bijkomend dient het specifieke karakter van het woonerf 
bij een eerste oogopslag duidelijk te zijn.

 • De weg mag niet worden verdeeld in een rijbaan en een trottoir, aangezien alle weggebruikers de gehele breedte van de 
beschikbare ruimte mogen gebruiken.

 • De gedeelten van het woonerf die geschikt zijn voor voertuigenverkeer moeten zodanig worden ingericht dat de rechtlijnig-
heid wordt gebroken en bijgevolg de snelheid van de voertuigen wordt verlaagd. Speciale inrichtingen zoals niveauverschillen, 
drempels, bochten, versmallingen enz. zijn hier toegelaten.

 • De openbare verlichting in een woonerf moet zo zijn dat de aanleg en inrichting ervan zichtbaar blijven bij nacht.
 • De aanleg en inrichtingen mogen het zicht van de bestuurders niet hinderen en mogen daarom niet hoger zijn dan 0,75 m bin-

nen het gezichtsveld van de bestuurders.
 • Het woonerf moet zo worden ingericht dat bestuurders niet op minder dan 1 m van de woningen kunnen rijden, tenzij de 

plaatsgesteldheid dat niet toelaat (onvoldoende breedte van de weg).
 • De plaatsen binnen een woonerf die ingericht zijn voor kinderspelen moeten gemakkelijk herkenbaar zijn en zo mogelijk 

gescheiden zijn van de ruimte waar voertuigen rijden. Wanneer de plaatsgesteldheid het toelaat, moeten deze plaatsen on-
toegankelijk worden gemaakt voor de voertuigen.

 • De voertuigen voor hulpverlening en de voertuigen tot openbaar nut moeten toegang kunnen hebben en er kunnen rijden.
 • Er moet voor de bewoners een voldoende aantal parkeerplaatsen beschikbaar zijn binnen het woonerf zelf of in de onmiddel-

lijke omgeving ervan.
 • De plaatsen die worden voorbehouden voor het parkeren, worden in principe afgebakend door witte markeringen of door een 

wegbedekking in een andere kleur. Bovendien moet op elke plaats de letter P worden aangebracht op de grond, in een hoek 
van de parkeerplaats. Uitzonderlijk kunnen de borden E9a en E9b worden aangebracht om een parking te signaleren of een 
parkeerplaats te reserveren.

 • Wanneer het kruisen van auto’s niet mogelijk is op het weggedeelte dat voor verkeer geschikt is, moet er op bepaalde plaatsen 
gezorgd worden voor verbredingen die het kruisen wel mogelijk maken.



Vmsw - c 2008

2. Verkeersleefbaarheid en -veiligheid

VMSW - Infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten - 2009 29

2.1.3   Voetgangerszone

Een voetgangerszone is een zone van een of meer openbare wegen waarvan de toegang aangeduid is met het verkeersbord F103 en de 
uitgang met het verkeersbord F105 (art. 2.35 van het verkeersreglement).

Verkeersbord F103:          Verkeersbord F105: 
begin van een voetgangerszone        einde van een voetgangerszone

Verkeersborden F103 en F105: begin en einde van een voetgangerszone

Deze borden worden rechts geplaatst aan elke in- en uitgang van de voetgangerszone en mogen links worden herhaald (art. 71 van het 
verkeersreglement).

Art. 22 sexies 2 van het verkeersreglement bepaalt dat de voetgangers in de voetgangerszones de volledige breedte van de openbare 
weg mogen volgen.

De bestuurders die er mogen inrijden, moeten stapvoets rijden. Ze moeten de doorgang vrijlaten voor de voetgangers en zo nodig stop-
pen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen.

In voetgangerszones moeten fietsers van hun fiets stappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt. 
Spelen is toegelaten. Het is er verboden te parkeren.
De verkeersborden F103 en F105 (begin en einde van een voetgangerszone) mogen worden aangepast volgens de categorie van weg-
gebruikers die toegang heeft tot de voetgangerszone.

 • Deze borden mogen slechts worden geplaatst indien de zone een handels- of toeristische activiteit heeft.
 • De weggebruikers die toegang hebben tot de voetgangerszone (art. 22 sexies 1.2° van het verkeersreglement) worden aangegeven 

in het zwart op het onderste witte gedeelte van het bord en in de volgende orde:
 - de voertuigen voor de bevoorrading, met vermelding van de uren van toegang, eventueel de dagen en eventueel de voorwaarden;
 - taxi’s, met vermelding van de uren van toegang en eventueel de dagen;
 - fietsers, in voorkomend geval met vermelding van de uren van toegang en eventueel de dagen (art. 12.25 van het ministerieel 

besluit van 11 oktober 1976).

Artikel 22 sexies 1 van het verkeersreglement stelt dat alleen voetgangers toegang hebben tot de voetgangerszones. Een uitzondering 
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op deze algemene regel zijn personen die tot een van de volgende categorieën behoren: 
 • De personen met een handicap die een voertuig besturen dat zijzelf voortbewegen of dat uitgerust is met een motor waarmee niet 

sneller dan stapvoets kan worden gereden;
 • De voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van deze zone en de voertuigen voor het wegruimen van vuilnis;
 • De prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37 van het verkeersreglement, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;
 • De voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer;
 • De bestuurders van voertuigen waarvan de garage binnenin die zones is gelegen en slechts toegankelijk is via die zones;
 • In geval van absolute noodzaak, de voertuigen van handelsondernemingen die in die zones gevestigd zijn en slechts via die zones 

toegankelijk zijn, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze 
ondernemingen uitmaken;

 • In geval van absolute noodzaak, de voertuigen die dienen voor een werk in die zones.
In de drie laatste gevallen moeten de begunstigden aan de binnenkant van de voorruit van hun voertuig een vrijedoorgangskaart aan-
brengen die door de burgemeester of zijn gemachtigde is afgegeven.

Indien verkeerstekens het voorschrijven en volgens de beperkingen die daarop vermeld staan, hebben volgende weggebruikers toegang 
tot die zones:
 • voertuigen die in die zones moeten laden of lossen;
 • taxi’s die binnen die zones een welbepaalde bestemming hebben om personen te laten in- en uitstappen;
 • fietsers.

rIchtlIjnen Voor het beVorderen Van de VerkeersleefbaarheId

Ook bij verkeersleefbaarheid en –veiligheid is een ruimtelijke benadering essentieel. Verenging tot het louter toepassen van de 
bestaande reglementering zou fout zijn. Sociale huisvestingsprojecten maken overwegend deel uit van verblijfsgebieden. Voor die 
gebieden gelden volgende algemene regels die met de betrokken diensten van de gemeente moeten worden afgetoetst:
 • het beïnvloeden van de rijsnelheden door concept en straatbeeld waarbij een weloverwogen keuze en positionering van ruim-

telijke elementen essentieel is;
 • in principe geen strikte scheiding van verkeerssoorten, tenzij dat de veiligheid ten goede komt;
 • inbouw van ‘rust- of herkenningspunten’ die de nadruk leggen op het verblijfsaspect (pleinen, verhoogde rijweg ter hoogte 

van aansluitingen met voetwegen enz.);
 • het verkeer zo weinig mogelijk kunstmatig reguleren (vermijden van zebra’s, markeringen en signalisatie).

Het gebeurt dat een zone 30 of een woonerfstatuut van kracht is of wenselijk. Dan gelden bijkomende, wettelijke bepalingen:

zone 30
 • Alle verkeer heeft voorrang van rechts (behalve voetgangers).
 • Er zijn geen markeringen.
 • Oversteken moet overal mogelijk zijn.
 • De rijsnelheid van het autoverkeer is beperkt tot 30 km/uur door verkeersplateaus, verkeersdrempels, afsluitingen van straten 

en het aanbrengen van ‘attentiepunten’.

woonerf
 • Alle verkeer heeft voorrang van rechts.
 • De rijsnelheid is stapvoets.
 • Er is een vlakke aanleg.
 • Er zijn geen structurele lijnen van het openbaar vervoer.
 • Men mag alleen parkeren in aangeduide vakken.

Erkenning van sommige delen van de bebouwde kom als zone 30 of als woonerf legt dus zowel aan de inrichter als aan de gebrui-
ker een aantal verplichtingen op en creëert duidelijkheid. Belangrijk is dat het gewenste gebruik van de publieke ruimte correct 
wordt ingeschat en de ruimte overeenkomstig wordt ingericht. Soms is het (nog) niet gewenst om een bepaald gebied het statuut 
van zone 30 te geven. Niets verhindert natuurlijk om een gebied toch in te richten als zone 30. Mocht erkenning later volgen, dan 
volstaat het om op dat ogenblik de nodige borden te plaatsen.
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3.    socIale VeIlIgheId

Volgende omschrijving is bruikbaar als definitie voor sociale veiligheid: de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat 
veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.

Een aantal belangrijke elementen uit deze definitie verdienen de nodige aandacht. Niet alleen objectieve feiten (de bescherming) 
worden in aanmerking genomen, maar ook en zeker even belangrijk is het subjectieve element, het zich beschermd voelen. Bovendien 
wordt de veiligheid of onveiligheid veroorzaakt door menselijk handelen. Oorzaken als natuurgeweld, constructiefouten en dergelijke 
worden hierbij uitgesloten.

De subjectieve component, of de onveiligheidsbeleving, verwijst naar de mate waarin de omgeving als veilig of onveilig wordt ervaren. 
Dat gevoel ontstaat door het gelijktijdig ervaren van een dreiging en van het onvermogen om aan deze dreiging het hoofd te bieden. 
Subjectieve onveiligheidsgevoelens zitten geworteld in een pakket van zorgen over de sociale problemen in de directe omgeving. Het 
gaat om problemen zoals onaangenaam gedrag, verloedering, vervuiling, botsing van leefstijlen, problemen van multiculturele aard, 
demografische opbouw en angst om slachtoffer te worden.
De omgeving kan de subjectieve sociale veiligheid beïnvloeden, door de inrichting van de woonomgeving alsook door de mate van 
verzorging en beheer van de omgeving.

3.1 socIale VeIlIgheId en PublIeke ruImte

Veiligheid en veiligheidsgevoelens worden in belangrijke mate beïnvloed door de inrichting van de publieke ruimte en door de inplan-
ting en constructie van gebouwen. Daarom moet er bij de planning en inrichting van de ruimte aandacht zijn voor mogelijke risico’s 
op het ontstaan van criminogene zones en voor contexten die kunnen leiden tot overlast. Kortom: de ruimtelijke inrichting kan het 
menselijke gedrag in positieve of negatieve zin beïnvloeden.
Geen of onvoldoende aandacht voor veiligheidsgerelateerde principes bij de planning van de openbare en de private ruimte draagt bij 
tot het ontstaan van delict- en overlastgevoelige zones en omstandigheden. De remedie achteraf is een symptoomaanpak die veelal 
niet vol te houden is en die een aanzienlijke maatschappelijke kost inhoudt (bijv. meer blauw op straat, camerabeveiliging, het afslui-
ten van onveilige passages tot zelfs het ontstaan van ‘gated communities’). Het gaat niet enkel om financiële en materiële investerin-
gen, maar ook om de sociale en psychische consequenties van een omgeving met een hoog ‘security gehalte’.

Aandacht voor de leefbaarheid is dus noodzakelijk van in het begin en op alle niveaus bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. 
Een heel scala van factoren heeft invloed op de leefbaarheid van de wijk:
 • Op stedenbouwkundig vlak:

 - de keuze van het terrein: beter kleinschalige, inbreidingsgerichte projecten dan grootschalige, geïsoleerde wijken;
 - het bouwprogramma: evenwicht tussen verschillende bewonersgroepen, een goede sociale mix, niet overvol, rekening houdend 

met de draagkracht van het perceel en van de omgeving enz.;
 - functiemenging: wonen, winkelen, ontspannen enz.



3. sociale veiligheid

VMSW - Infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten - 200932

 • Het ontwerp van de openbare ruimte:
 - inrichting van de openbare ruimte: uitnodigend, overzichtelijk, voldoende verlicht enz.;
 - vermijden van restruimtes;
 - mogelijkheid tot visuele en sociale controle;
 - duidelijke zichtlijnen;
 - doorwaadbaarheid van de wijk.

 • Architecturale invulling:
 - het ontwerp en de inrichting van de woongelegenheden: leefruimtes gericht op de straat, sociale controle vanuit de woningen, 

maar ook voldoende bergruimte, gebruik van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen enz.;
 - beperking van het aantal wooneenheden per appartementsblok;
 - duidelijke afbakening van de private en de publieke zones.

 • Beheersaspecten:
 - de betrokkenheid van de bewoners stimuleren;
 - effect van toe-eigening en collectieve verantwoordelijkheid.

Het is duidelijk dat er een zekere hiërarchie in deze maatregelen zit. Wanneer men een te zwaar bouwprogramma realiseert op een 
geïsoleerd perceel en daarbij slechts een minimale en versnipperde openbare ruimte voorziet, zal het veel moeilijker zijn om de wijk 
leefbaar te maken dan wanneer van in het begin rekening wordt gehouden met deze aspecten. 
Hieruit volgt ook dat men door een oordeelkundige inrichting van de publieke ruimte de leefbaarheid van de wijk en zelfs van de rui-
mere omgeving sterk kan verhogen en daarmee ook de sociale veiligheid ervan.

3.2 aanbeVelIngen Voor VerschIllende nIVeaus

3.2.1 stedenbouwkundIg: terreInkeuze en bouwProgramma

Stedenbouwkundige beslissingen hebben een belangrijke impact op de sociale veiligheid:
 • op macroniveau – van gewestplan tot structuurplan – worden structurele beslissingen genomen over de omvang en de locatie van 

functies zoals woongebieden, recreatie- en industrieterreinen, verkeer en principiële keuzes met betrekking tot woonmilieudif-
ferentiatie (doelgroep, bouwvorm, dichtheid, voorzieningen). Verkeerde beslissingen op dat niveau zijn zeer moeilijk of zelfs niet 
meer te herstellen.

 • op mesoniveau neemt men beslissingen m.b.t. de praktische woonmilieudifferentiatie. Hiermee bedoelt men de bouwvorm (hoog-
bouw, laagbouw), de dichtheid (percentage open ruimte, open, halfopen, gesloten bebouwing), de voorzieningen in de wijk en de 
doelgroep (senioren, gezinnen met kinderen, studenten).

Indien woonblokken en/of -wijken afgelegen liggen (ver van het centrum en/of van de noodzakelijke sociale, economische, culturele 
voorzieningen) en daarenboven monofunctionele gebieden zijn (gebieden met een eenzijdige woonfunctie), is er een manifest gebrek 
aan voorzieningen en activiteiten die noodzakelijk zijn om een zekere leef- en woonkwaliteit in de wijk te garanderen. Het gebrek aan 
voorzieningen in de buurt, zoals ontspanning, kan mede aanleiding geven tot gevoelens van onveiligheid of bedreiging. 
Hoogbouwwijken zijn vaak eilanden die geïsoleerd en duidelijk onderscheiden zijn van de rest van de omgeving. De gebouwen staan 
vaak op zichzelf, zonder (zichtbare) relatie met de omgeving. De ruimte eromheen blijkt een restruimte te zijn, ongedefinieerd en 
weinig gebruikt. Door zijn vorm benadrukt de hoogbouw een (ruimtelijke) segregatie.

Bij nieuwe ontwerpvoorstellen en de stedenbouwkundige planning van sociale woonprojecten dient aandacht te worden besteed aan de 
ruimtelijke integratie van de wijk, aan de inpasbaarheid in de omgeving en het schaalniveau van deze projecten. Niet enkel de grootte 
van de wijk staat in relatie tot de problematiek van sociale veiligheid, maar ook de grootte van de individuele gebouwen (aantal appar-
tementen per blok). Voor moeilijke of grootschalige projecten is het wenselijk dat er een aparte stedenbouwkundige opdracht wordt 
gegeven die zich toespitst op de studie van de inplanting en van de inwendige structuur, alsook op de coördinatie m.b.t. de overige 
opdrachten (architectuur, infrastructuur). Deze opdracht geldt niet enkel voor nieuwbouwprojecten maar ook voor herinrichtingspro-
jecten van wijken. Elk deel van het gebied waar een complex wordt ingeplant, moet van meet af aan een duidelijke functie krijgen 
waarbij ook rekening wordt gehouden met de externe relaties.

Daarnaast moeten vragen worden gesteld over de toekomstige doelgroep en de bereikbaarheid van het terrein. Hierbij dient men 
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rekening te houden zowel met de objectieve afstand (in km) voor voetgangers en fietsers, als met de subjectieve afstand. Dat is de 
psychologische afstand die men ervaart bij het nemen van een bepaalde route, het gevoel dat iets kortbij of veraf ligt of de barrière 
die gevormd kan worden door bijv. een drukke gewestweg. Ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer moet worden beschouwd, 
zoals het voorzien van een goed verlichte halte in de nabijheid van de ingang van de wijk, de goede bereikbaarheid ervan door het 
voorzien van een goed doordachte fiets- of wandelroute en, in overleg met de vervoersmaatschappijen, een goede verbinding met het 
centrum en het station.

rIchtlIjnen Voor het Verhogen Van de socIale VeIlIgheId

Analyseer de plek en haar directe omgeving. Beschrijf in een ontwerpplan de bepalende ruimtelijke elementen, de goede kwali-
teiten en de knelpunten: de inpassing in de buurt, de aanwezige natuur- of cultuurhistorische elementen, de functionele relaties, 
de verhoudingen van de open en bebouwde ruimte en van de bouwvolumes onderling, de privacyaspecten die daar het gevolg van 
zijn en zo meer. Hou rekening met al bestaande plannen en verrichte studies.

Analyseer de directe omgeving van de projectlocatie naar draagkracht en bepaal de gewenste dichtheid. Bepaal tevens de ge-
wenste bouwlijn(en), de bouwvolumes, het gabariet, de ruimteverhoudingen (open/gesloten), de situering van de toegangen, de 
eventuele garage-inritten of de publieke doorgangen, de aard en de situering van belangrijke groenmassa’s, de lokalisatie van de 
gewenste voorzieningen en de andere functies in of nabij het project, evenals andere relevante ruimtelijke aspecten. Een inrich-
tingsschets geeft de concrete invulling weer.

Integreer bestaande natuurlijke elementen als bijv. een beek, een nat grasland, een solitaire boom, een bomenrij, een struweel 
of een bosje, een helling enz. in het ontwerp en in de aanleg van de buitenruimte. Wanneer dat grotere gehelen betreft, is een 
publieke toegankelijkheid ervan meer aangewezen dan een louter gemeenschappelijk gebruik door de bewoners.

Integreer aanwezige waardevolle cultuurhistorische elementen in het ontwerp en in de aanleg van de buitenruimte, ook al ge-
nieten deze thans geen juridische bescherming. Wanneer het grotere gebouwen betreft, is een publieke toegankelijkheid ervan 
aangewezen.

Maak voor perifeer gelegen buitenwijken met grote sociale wooncomplexen liefst een leefbaarheidsplan en een actieplan op 
waardoor een integrale opwaardering van de buurt of wijk wordt nagestreefd. Streef bij de afwerking van dergelijke wijken 
een differentiatie van woningtypes na evenals een menging van huur- en koopwoningen. Breng bijv. in wijken met monotone 
appartementsgebouwen ook eengezinswoningen met een privétuin en integreer in wijken met monotone eengezinshuizen ook 
appartementsgebouwen. Realiseer een kern in de buurt (een centrale open ruimte, een plek met enkele voorzieningen) evenals 
ruimtelijke accenten die voor afwisseling en oriëntatie zorgen. Schenk in dergelijke wijken voldoende aandacht aan de verkeers-
veiligheid. Zorg voor een goede relatie tussen de nabijgelegen invalswegen en de wijk en creëer een comfortabele en veilige 
situatie voor fietsers en voetgangers in de wijk.

Integreer in meer grootschalige projecten voorzieningen die zich richten op een ruimere gebiedsomschrijving. Hun aanwezigheid 
zorgt ervoor dat ook derden de plek bezoeken en vermindert zo de kans op isolement.

Vermijd voorkanten die uitkijken op (nabijgelegen) achterkanten. Vermijd, zeker in risicogebieden voor vandalisme, achterkanten 
(achtergevels, tuinen) die rechtstreeks uitgeven op de publieke ruimte. Werk nieuwe wanden van de publieke ruimte (bijv. van 
doorsteken) af: bij voorkeur met gevels van woningen of met garages en bergingen, eventueel met zorgvuldig afgewerkte tuin-
muren.

Ontwerp de toegangszone of –straat van de achterin gelegen woongebouwen zo dat deze vanaf de hoofdstraat een min of meer 
doorlopende wand vormt die samenhang schept en die zo weinig mogelijk dode stukken (louter garages of tuinmuren) bevat.
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3.2.2 het ontwerP Van de oPenbare ruImte

Het al dan niet overzichtelijk zijn van de omgeving is van belang, zowel voor het ontstaan van onveiligheidsgevoelens als voor het 
inperken van de objectieve criminaliteit. De omgeving wordt eerder gezien als een doorgangsfunctie dan als een verblijfsfunctie. De 
mogelijkheid om zich de onmiddellijke omgeving toe te eigenen (personaliseren) is met name bij hoogbouw zeer moeilijk of helemaal 
niet realiseerbaar.

De openbare ruimten rond de vaak op zichzelf staande gebouwen worden ervaren als restzones, onoverzichtelijk, ongedefinieerd en 
slecht onderhouden (vaak vol zwerfvuil en sluikstort). Men heeft het gevoel geen greep te hebben op de omgeving waardoor men zich 
ook niet op zijn gemak voelt in deze ruimten.

De beheersbaarheid vermindert daarenboven naarmate het donkerder wordt, er veel objecten zijn die het zicht belemmeren, er veel 
struikgewas is vol mysterieuze sluippaden, wanneer men zich in een nauwe ruimte bevindt met weinig zicht opzij enz.

Een onoverzichtelijke omgeving maakt het ook gemakkelijk voor de potentiële dader van een misdrijf om zich te verbergen.

Bij bestaande woningcomplexen moet een duidelijke bestemming worden gegeven aan de restzones. Bij nieuwe projecten dient vooraf elk 
deel van het gebied bepaald te zijn. Extra aandacht moet ook worden gegeven aan de situering van parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

Het ruimtelijk bevorderen van sociale en visuele controle, zichtassen en doorwaadbaarheid staan voor visueel en ruimtelijk perspec-
tief, voor een betrouwbare en zekere omgeving. In dat verband kan worden gedacht aan leesbare bouwpatronen, aan specifieke groen-
voorziening, aan doorzichtige in plaats van gesloten afsluitingen, aan mogelijkheden tot overzicht met balkons en erkers. De sociale 
controle in een woonomgeving wordt ook makkelijker door het bevorderen van de mobiliteit en van de permanente aanwezigheid. 
Permanente aanwezigheid en mobiliteit worden bevorderd door diverse woningtypes, door aantrekkingspolen zoals de buurtwinkel of 
het buurtcafé, door een deelgebied te reserveren voor volkstuintjes. Die maatregelen verhogen bijv. de objectieve veiligheid en de 
veiligheidsgevoelens.

Er dient opgemerkt te worden dat men moet vermijden dat maatregelen om zichtbaarheid en overzichtelijkheid te vergroten te pas en 
te onpas worden aangewend (bijv. te veel verlichting, verwijderen van alle groen). Maatregelen mogen niet in strijd zijn met deze die 
de leefbaarheid van de omgeving dienen te bevorderen (bijv. vermijden van open, winderige, naakte ruimten).

De omgeving dient zodanig ingericht te worden dat deze niet enkel wordt opgevat als een doorgangsruimte.

Er moeten ook voldoende plekken zijn die verblijfskwaliteiten bezitten (bijv. zitplaatsen en spelmogelijkheden).

De bewoonbaarheid en beleefbaarheid van de openbare ruimte maken dat het er aangenaam toeven is. De aanwezigheid van mensen 
in de openbare ruimte zorgt voor sociale controle.
Een multifunctionele ruimte is beter dan een hoekje voor de kleintjes, een hoekje voor wat grotere kinderen, een hoekje voor de 
ouderen enz. Beter een grotere ruimte met wat informele speelelementen voor alle leeftijden, dan een versnipperde publieke ruimte. 
Natuurlijk moeten bepaalde functies die hinder kunnen veroorzaken, zoals een basketbalveldje, wel op een voldoende afstand van de 
woningen en de rustzones worden voorzien.
Zorgen voor een goede doorwaadbaarheid van een wijk betekent niet enkel het voorzien van aparte voetgangers- en fietswegen door 
de wijk. Deze wegen moeten ook daadwerkelijk plekken met elkaar verbinden, anders zullen ze niet worden gebruikt. Een doorsteek 
door een wijk van een appartementsgebouw aan de ene zijde naar de supermarkt/sporthal/bushalte aan de andere zijde zal veelvuldig 
worden gebruikt, ook door gebruikers van buiten de wijk. Als de fietsweg daarentegen een omweg betekent om ergens te komen, zal 
deze weg niet worden gebruikt, wat juist het onveiligheidsgevoel in de hand zal werken.

Aanbevelingen

Een verzorgde en goed onderhouden groenaanleg van voldoende afmeting heeft een positieve invloed. De mensen voelen er zich goed, 
wandelen en verpozen er graag, wat door een verhoogde aanwezigheid een positieve invloed heeft op de sociale veiligheid.

Daarnaast kan het voorzien van een overgangszone, met een duidelijke functie, tussen het openbare en het privédomein een uitwis-
seling mogelijk maken tussen deze twee gebieden. Deze zone kan dienst doen als ontmoetingsplaats en biedt de mogelijkheid tot 
ongedwongen contact met de buren, hetgeen het sociale leven en de samenhorigheid in een buurt kan bevorderen. Er kunnen ook 
allerlei activiteiten ontstaan die het levendige karakter van de omgeving of buurt ten goede komen. Het kan ook de betrokkenheid 
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van de bewoners met hun omgeving vergroten, wat op zijn beurt een invloed heeft op een toename van informele sociale controle 
en bijgevolg een afname van onveiligheidsgevoelens. Het moet wel zichtbaar of ervaarbaar zijn wie voor welk deel (privé/openbaar) 
verantwoordelijk is en instaat voor het nodige onderhoud. 

Het inrichten van voorzieningen en accommodaties (bijv. ontmoetings- en ontspanningsruimten voor jongeren of ouderen) biedt de 
mogelijkheid voor beperkte en vrijwillige groepsvorming en kan de anonimiteit doorbreken. De jongeren beschikken hierdoor over een 
ruimte waar ze kunnen samenkomen. Voor kinderen moet voldoende beweegruimte worden voorzien. De inplanting van speelpleinen 
moet zodanig worden overwogen dat de bewoners er weinig hinder van ondervinden en dat er toch voldoende bewaking is. Er dient op 
gewezen te worden dat deze voorzieningen en accommodaties aan hun mogelijk gebruik en bereikbaarheid moeten worden getoetst. 
Niet-gebruikte accommodaties werken onveiligheid eerder in de hand.

 • Heldere structuur van buitenruimte en circulatie
  

Een aantrekkelijk ingerichte, bruikbare en goed onderhouden buitenruimte verhoogt de leefbaarheid van sociale woningen en de 
buurten waarin ze voorkomt. Het ligt voor de hand dat de buitenruimte vanaf het ontwerp, samen met de gebouwen en binnen de 
inpassing van het project en zijn omgeving, wordt bekeken.

 Hoofdzaak voor een leefbare buitenruimte is een kwaliteitsvolle inrichting die de buitenruimte aantrekkelijk maakt om in te vertoe-
ven en van gebruikers en passanten respect afdwingt. Een heldere, overzichtelijke structuur is hiervoor essentieel.

 De buitenruimte wordt hiertoe in een of meer herkenbare deelruimten opgebouwd. Afzonderlijke deelruimten hebben een eigen 
sfeer en functie. Structuurbepalende elementen in de buitenruimte zijn wanden (die vorm, afmetingen en verhoudingen bepalen), 
reliëfverschillen, circulatieroutes, toegangen, belangrijke zichtassen, doorkijken en accenten. Deze elementen worden tot een 
samenhangend geheel opgebouwd. Zij worden ondersteund door (gradaties in) verharding en door groenstructuur.

 Bij de inrichting van de buitenruimte wordt een goed informeel toezicht nagestreefd door het bewerkstelligen van een zichtbare en 
voelbare aanwezigheid van bewoners en passanten. Door de controle die individuen hierbij impliciet op elkaar uitoefenen of door 
het positieve voorbeeldgedrag dat ze als zorgzame burgers stellen, worden maatschappelijk aanvaarde groepsnormen makkelijker 
nageleefd en blijft onaangepast sociaal gedrag binnen de perken.

 Een heldere circulatiestructuur biedt bewoners en bezoekers logische looplijnen (snel herkenbaar en zonder onnodige omwegen). 
Aanvullend kunnen aantrekkelijke loop-, fiets- en rijroutes er deel van uitmaken. Deze zijn echter ondergeschikt aan de verblijfs-
functie die de buitenruimte dient te vervullen.

 • Meervoudig bruikbare plekken en elementen in 
de buitenruimte voorzien

  
De buitenruimte van een project reikt bewoners 
en bezoekers mogelijkheden tot gebruik aan. 
Omdat het gebruik zeer uiteenlopend van aard 
kan zijn, doorgaans maar een beperkt gedeelte 
van de dag in beslag neemt en (sterk) kan wij-
zigen in de tijd, is het weinig zinvol en ook vol-
strekt onmogelijk om voor ieder(e) gebruik(er) 
eigen ruimte te voorzien. Dat zou overigens zeer 
veel ruimte vergen en de beleving van de buiten-
ruimte zeer voorspelbaar en schraal maken. Dat-
zelfde effect krijgt men ook bij louter kijkgroen, 
dat best zoveel mogelijk wordt vermeden.

 De buitenruimte of delen ervan worden daarom 
bij voorkeur ingericht als meervoudig bruikbare 
plekken. Zo nodigt een asfaltpleintje met een 
lage ommuring uit tot parkeren, skaten, fietsen 
en zitten; een halfverharde ruimte met enkele banken en een tafel onder de bomen tot parkeren, gezelschapsspellen, picknicken 
en zitten; een overdekte zithoek tot barbecue, fietsherstel en tuinfeesten; een brede onderdoorgang met hellingen en muurtjes tot 
het parkeren van fietsen, tienerspel en een rondhanghoek.

 Het meervoudig bruikbaar maken van de buitenruimte of delen ervan dient er ook voor te zorgen dat alle zones duidelijk herkenbare 
functies vervullen. Het niet functioneel aanwenden van bepaalde zones werkt immers, bij gebrek aan informeel toezicht, sociale 
onveiligheid in de hand. Inschakeling van eventuele restgronden bij bestaande projecten is bij renovatie dan ook een belangrijk 
aandachtspunt.
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 Als de druk door het aantal gebruikers te hoog is of de eisen te specifiek, zijn afzonderlijke plekken voor bepaalde groepen of func-
ties wel zinvol. Dergelijke specifieke ruimten en recreatieve voorzieningen voor jongeren (een balsportveldje, een skateterrein of 
een fietsparcours), kinderen (een omsloten speeltuin), ouderen (een kleine hondenwei of een aantal zitbanken nabij kijkgroen) enz. 
dienen voorafgaandelijk aan hun mogelijk gebruik te worden getoetst. Even belangrijk is het inbouwen van vernieuwende, uitda-
gende en meervoudig bruikbare elementen. De wenselijkheid van groen, water (fontein, kanaaltje, waterhelling, drainagegracht, 
wadi), straatmeubilair, muurtjes waarop kan worden gezeten, uitgewerkte trappen (die ook als tribune kunnen fungeren), luifels 
aan poorten of pergola’s (die ook beschutting bieden), ‘knoeihoeken’ (muurdelen bedoeld voor graffiti, plekken bedoeld voor fiets-
herstellingen), overdekte delen enz. dient voor elk project te worden onderzocht.

rIchtlIjnen Voor het ontwerP en de PlannIng Van de PublIeke buItenruImte/omgeVIngsaanleg

De omgeving dient zo ingericht te worden dat deze niet enkel wordt opgevat als doorgangsruimte. Er moeten voldoende plekken 
zijn die verblijfskwaliteiten bezitten.

De voorzieningen en accommodaties voor jongeren, kinderen, ouderen enz. moeten vooraf op hun mogelijk gebruik en bereikbaar-
heid worden getoetst. Niet-gebruikte accommodaties werken onveiligheid immers eerder in de hand.

Vergroot de bereikbaarheid door routes voor fietsers en voetgangers goed te plannen, haltes voor openbaar vervoer juist te plaat-
sen, fietsenstallingen en parkeerplaatsen te voorzien.

Zorg voor een totaalontwerp waarin de gebouwen, de eventuele voorzieningen, de publieke en semipublieke ruimten, het groen, het 
parkeren, de bergingen evenals de overgangen naar aanpalende panden op een samenhangende en aantrekkelijke manier zijn verwerkt.

Geef de publieke ruimte tussen de gebouwen een eenvoudige hoofdvorm en geen sterk gelede vorm.

Zorg ervoor dat publieke of semipublieke gebieden in het zicht van de openbare weg of een publieke voetgangers- of fietsroute 
zijn gesitueerd. Waar dat niet mogelijk is, is een gemeenschappelijk gebruik aangewezen en dienen de ruimten bovendien (’s 
nachts) afsluitbaar te zijn.

Ontwerp buitenruimten met een heldere ruimtelijke structuur en deelruimten met eigen sferen voor meervoudig gebruik en 
doelgroepen.

Zorg voor een sobere aanleg van de buitenruimte, zowel qua materiaal- en kleurgebruik, als qua vormkeuze. Stem het kleurge-
bruik van de bestrating en het straatmeubilair af op deze van het gebouw.

Zorg dat de semipublieke ruimten goed te overzien zijn vanuit meerdere gezichtspunten.

Bij gemeenschappelijke en publieke ruimten dienen ook elementen van spanning, verrassing en afwisseling aan bod te komen.

Zorg er door middel van beplanting of het plaatsen van ruimtelijke objecten voor dat sportactiviteiten (bijv. voetbal) geen overlast veroorzaken.

Ontwerp het openbaar domein niet louter verkeerskundig, maar met het oog op meervoudig gebruik door verschillende doelgroepen.

Breng de buitenruimte in en rond het project in overeenstemming met het te verwachten bewonersprofiel. Plan bij projecten 
met twee- of meer slaapkamerwoningen speelgelegenheid voor kinderen en, als deze niet in de omgeving aanwezig is en indien 
mogelijk, ook voor oudere kinderen.

Situeer jongerenvoorzieningen op plaatsen waar de kans op overlast gering is. Streef een ruimtelijke scheiding na tussen de spe-
cifieke voorzieningen voor jongeren (rondhanghoeken, voetbalplekken enz.) en de zogenaamde kwetsbare plekken (inkomhallen, 
fietsenbergingen). Hou bij het inplanten van dergelijke kwetsbare plaatsen ook rekening met jongerenvoorzieningen in de directe 
omgeving (school, snackbar, discotheek, jeugdhuis) en de routes daartussen.

In voorkomend geval worden speelgelegenheden voor kinderen gesitueerd binnen het gezichtsveld van de woningen en ontspan-
ningsmogelijkheden voor tieners niet nabij de woningen.
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Versnipper de buitenruimte niet onnodig met wegen, parkeerplaatsen, hellingen van (half) ondergrondse parkeergarages enz., 
tenzij dat een bewuste optie is. Integreer dergelijke elementen in het geheel van de buitenaanleg of situeer ze zo dat de buiten-
ruimte optimaal en meervoudig bruikbaar blijft.

Geef het ‘territorium’ van de vrijstaande gebouwen en objecten aan d.m.v. logische elementen zoals zitmuurtjes, niveauverschil-
len in bestrating of hagen. Betrek dergelijke ruimten op het gebouw en realiseer er geen openbare functies (parkeren, zitbanken 
enz.).

Lokaliseer de looproutes voor voetgangers op logische plaatsen. Pas paden desnoods achteraf aan. Indien een logische looproute 
om een of andere reden dient te worden onderbroken, geef dat dan op een duidelijke, moeilijk te negeren wijze aan (een gebouw, 
een halfhoge muur, een waterpartij, een speeltuig, een groen blijvende en prikkende struik enz.) Vermijd op de looproutes on-
nodige palen of niveauverschillen.

Ga spaarzaam om met afschermingspalen en hekken. Waar ze onvermijdelijk zijn, hebben hekken bij voorkeur een ruw oppervlak 
en een donkere kleur, zijn ze doorzichtig en niet te beklimmen.

Plan geen restruimten nabij de woongebouwen, omdat het risico op vandalisme er groter door wordt. 

Plan bij (vernieuwing van) grotere projecten met relatief veel buitenruimte, indien daar behoefte aan is en er in de omgeving 
geen aanbod is, ook een hondenwei. Dat kan overlast in de rest van de buitenruimte verminderen en is tegelijk een ontmoetings-
plaats voor bewoners. Een dergelijke ruimte voor loslopende honden is het beste afgeschermd en kan een of meer (zelfsluitende) 
toegangen hebben.

Integreer het element water in de buitenruimte. De door de watertoets verplicht geworden waterbuffering en infiltratievoorzie-
ningen kunnen door oordeelkundige inpassing en uitwerking een meerwaarde betekenen voor het publiek domein.

 
recreatie

Plan vaste elementen met meervoudig gebruik: een luifel, een zitbank met een tafel, een zit-, klim- of hangmuur enz.

Tracht op plaatsen waar het past zoveel mogelijk meervoudig bruikbare elementen in de publieke ruimte te integreren: lage en 
halfhoge muurtjes die ook als zitbank of evenwichtsbalk kunnen worden aangewend, kleine hellende vlakken waarop met speel-
goedauto’s of knikkers kan worden gespeeld, grotere oppervlakken waarop gefietst, geskatet of geskeelerd kan worden, verstevi-
gingsblokken voor lichtpalen die als zitelement kunnen worden gebruikt.

Maak in de grotere gehelen een herkenbare ‘rondhanghoek’ voor de oudere jeugd, waar men kan zien en gezien worden. Derge-
lijke inrichting is bij voorkeur gesitueerd nabij een looproute en geenszins nabij woningen. Eventueel kan er ook een gedoogzone 
voor graffiti worden voorzien.

Plaats een balkooi wanneer de ruimte beperkt is en er door het gebrekkige aanbod in de omgeving toch balspel mogelijk moet zijn.

Plan, waar voetbalspel ongewenst is, geen grote gazons of verharde oppervlakken, maar compartimenteer de ruimte door middel 
van stevige objecten (met functie) of niveauverschillen.

Situeer specifieke voorzieningen voor de ouderen (degelijke zitbank, rustig plekje in het groen, kaarttafel of petanqueveld enz.) 
niet nabij voorzieningen voor de oudere jeugd, zoals een skatepiste of een trapveldje.

Geef, indien afzonderlijke voorzieningen voor verschillende leeftijden worden aangebracht, elke inrichting een eigen plek en 
baken deze duidelijk af door muurtjes, niveauverschillen en/of beplanting. Hou er echter rekening mee dat alles evolueert en dat 
al te gerichte elementen in de buitenruimte (speeltuigen) na verloop van tijd niet meer aan een behoefte zullen beantwoorden. 
Een specifieke inrichtingswijze moet dan ook permanent aanpasbaar zijn.

Vermijd ondoorzichtige speeltoestellen, omdat deze veelal tot vandalisme uitnodigen.



3. sociale veiligheid

VMSW - Infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten - 200938

groen 

In een stedelijke omgeving dient het groen structurerend te zijn voor de buitenruimte of moet het een spelfunctie hebben. Het 
aanplanten van bomen, hagen en gazon zijn hiervoor aangewezen.

De groenaanleg is afhankelijk van de densiteit van de plek. Hoe drukker de omgeving, hoe minder laag groen er nodig is. In zeer 
frequent gebruikte ruimten wordt bij voorkeur geen graspartij aangelegd maar (half)verharding en worden beter muurtjes ge-
plaatst dan hagen.

Pas groenvolumes aan de schaal van de buitenruimte aan (met voldoende lichtinval in de woningen) en breng goed doordacht de 
juiste hoeveelheid groen aan: één goed gekozen en goed geplaatste boom is beter dan tien struiken of bloembakken. Zorg dat een 
belangrijk deel van de groenaanleg bruikbaar blijft om in te spelen, te zitten enz. Beperk groenobstakels zoals hagen, struiken-
partijen, bloemperken tot die plaatsen waar afschermingen, afscheidingen of zichtaccenten gewenst zijn.

Leg in de nabijheid van woongebouwen geen besloten plekken op het publiek domein aan met een lage overzichtelijkheid (bijv. 
bos- en struikgehelen). Elders in het publiek domein zijn die wel mogelijk. Dergelijke groenplekken palen bij voorkeur minstens 
aan één zijde van de rijweg of aan een belangrijk fietspad.

Maak een goede keuze van de soort bomen, afhankelijk van het gewenste kruinvolume, de hoogte, het bladerspel en de kleuren. 
Waar gevreesd wordt voor sterke beperking van het gezichtsveld en er toch bomen vereist zijn, dienen bomen met transparante 
kruinen te worden aangeplant. 

Plant onmiddellijk bomen met een voldoende maatverhouding. Tenzij in uitzonderlijke beeld- of structuurbepalende situaties is 
het echter ook niet nodig om volgroeide bomen te laten overplanten. Neem indien mogelijk bestaande, volwassen bomen in de 
groenaanleg op.

In een stedelijke context is het aangewezen om bomen op adequate wijze te beschermen.

Verlichting

Om een permanente waarneembaarheid te waarborgen, is een aangepaste nachtelijke verlichting van de buitenruimte essentieel.

Om geluidsoverlast te verminderen, kan men overwegen om de verlichting van de speelplekken na een bepaald uur te verminderen.

Zorg ervoor dat de publieke toegangen evenals de aan de toegang palende gevelvlakken van de gelijkvloerse verdieping behoorlijk 
verlicht zijn.
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secundaire constructies in de buitenruimte

Secundaire constructies in de buitenruimte zijn bij voorkeur rechtstreeks zichtbaar vanuit de woningen.

 
Verkeer

De bruikbare buitenruimte van projecten in woonstraten wordt vergroot door een woonerf of zone 30-inrichting.

Waar de doorgang naar een binnenplein of een fiets- of voetgangersroute dergelijke straten kruist, is het aanbrengen van een 
accent wenselijk.

Vermijd doodlopende straten (zogenaamde pijpenkoppen). Deze passen veelal niet in de ruimtelijke structuur, wentelen de ver-
keersdruk af op de omliggende (woon)straten en verengen het gebruik en de leefbaarheid van het openbaar domein. De verkeers-
veiligheid in een woonproject heeft meer baat bij een goede inrichting van de straat of het plein als een zone 30 of een woonerf. 
Een uitzondering hierop vormen de stegen, de beluiken en de binnenpleinen die in het bestaande weefsel van woonkernen kunnen 
worden geïntegreerd.

Bij projecten langs hoofdstraten en drukke wegen hoort een afschermende overgangszone (tussen rijweg en gebouw) om de ver-
keersoverlast te verminderen. Dat kan door middel van parkeerstroken, brede voetpaden, bomenrijen enz. In de nabijheid van 
het project dient, bij voorkeur in elke richting, een beveiligde oversteekplaats te worden voorzien. Afhankelijk van het type weg 
varieert deze van een rijwegopsplitsing en/of –versmalling met zebrapad, via een plateau tot een oversteekplaats met verkeers-
lichten. In uitzonderlijke gevallen kan het realiseren van een ongelijkvloerse oversteekplaats aangewezen zijn.

Waar binnenpleinen, voetgangers- of fietsroutes op dergelijke straten uitgeven, wordt in ieder geval een voldoende brede over-
gangszone naar de rijweg of het fietspad gepland. Waar dat onmogelijk is, is het plaatsen van een afscherming die het kinderen en 
fietsers bemoeilijkt om rechtstreeks de rijweg te betreden, aangewezen: een kunstig poortje, een afschermbeugel, een zitmuur-
tje, een (versterkte) haag enz. Op dergelijke plekken is een accent in de straatverlichting aangewezen.

3.2.3 de archItecturale uItwerkIng

Het is belangrijk om duidelijkheid te creëren in het karakter van publieke, gemeenschappelijke en private ruimten en om afscher-
mende overgangen tussen die ruimten in te bouwen.

Zowel bewoners als passanten hebben er belang bij dat de structuur van de buitenruimte helder is en dat het bovendien duidelijk is 
wie van de ruimte gebruik kan maken. Voor binnengebieden die minder rechtstreeks (d.m.v. poorten, onderdoorgangen, nauwere of 
geknikte toegangen enz.) aansluiten op het openbaar domein is dat zelfs van groot belang.

Maak van de buitenruimte openbare, private of gemeenschappelijke private ruimte.

Of maak een mix, een overgang van private naar gemeenschappelijke private ruimte. Een voorbeeld hiervan is het compartimenteren 
van de publieke ruimte, bijv. door het aanplanten van een haag enkele meters voor de gevel om de overgang naar de private ruimte te 
onderstrepen; de zone tussen gevel en haag krijgt in dat geval een semipubliek karakter. Het inbrengen van semipublieke ruimte dient 
goed overwogen te gebeuren. Vermijd semipublieke ruimte wanneer het woonproject zeer kleinschalig is en uitsluitend het wonen als 
functie heeft, of wanneer de projectlocatie een druk bezochte buurt (een centrum, een uitgangsbuurt, een schoolbuurt) betreft, maar 
ook wanneer de ruimte niet overzichtelijk en controleerbaar is of slecht aansluit bij de straat of het plein.

Bij gemeenschappelijke of publieke ruimten en passages dient een voldoende afschermende overgang met de private binnen- of bui-
tenruimte te worden nagestreefd. Deze kan allerlei vormen aannemen: ramen of terrassen van gelijkvloerse woningen die 1 m boven 
de publieke ruimte zijn gelegen, een afgeschermde voortuin, een struikenpartij of een toegangsgalerij tegen de gevel, een verstevigde 
haag of een afgewerkte tuinmuur.

Baken publieke en private zones duidelijk af. De visuele en materiële afbakening van de publieke en private zones is een pleidooi voor 
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het vermijden van vage of grijze zones. De afbakening biedt de bewoner een gevoel van privacy en zekerheid over welk gedrag buiten 
en binnen aanvaardbaar is. Voor de bewoner en de buitenstaander moet het duidelijk zijn dat een materiële grensoverschrijding gelijk 
staat met normoverschrijding.

rIchtlIjnen  Voor de archItecturale asPecten om de socIale VeIlIgheId te Verhogen 

Bouw zo mogelijk woongebouwen van kleinere omvang, zodat onderlinge contacten en informeel toezicht makkelijker en spontaan 
tot stand komen. Splits bestaande grotere gebouwen zo mogelijk op in kleinere eenheden.

Werk de randen van de gemeenschappelijke en de semipublieke ruimten af met tuinmuren in degelijke materialen.

Scherm de binnenterreinen, de delen van publieke ruimten en de doorgangen waar geen autoverkeer wenselijk is af met logisch 
aandoende obstakels (bijv. treden, zitbanken, speelelementen, plantenbakken, waterpartijen, (breek)paaltjes). Vermijd in der-
gelijke gevallen omklapbare of wegneembare paaltjes, omdat een adequaat beheer ervan in de praktijk zeer moeilijk blijkt te 
zijn. In gebieden waar geen bromfietsen gewenst zijn, dienen voormelde ingrepen te worden aangescherpt en dienen er zo nodig 
bromfietssluizen te worden geplaatst.

Geef elke publieke, semipublieke of gemeenschappelijke ruimte een eigen accent (een opvallend gave vorm, een aantrekkelijk 
uitgewerkte poort, muur of verlichtingselement, een grafisch of plastisch kunstwerk, een waterelement, een goed geplaatste 
solitaire boom enz.) dat duidelijk maakt dat er aan de inrichting en afwerking zorg is besteed.

Schenk aandacht aan de toegangen tot een nieuwe wijk, aangezien deze bepalend zijn voor de sfeer en het imago ervan. Deze 
toegangen zijn bij voorkeur duidelijk herkenbaar en overzichtelijk.

Vermijd het gebruik van minderwaardige materialen bij het ontwerpen van de publieke, de semipublieke of de gemeenschap-
pelijke ruimten. 

3.2.4 beheersasPecten

De betrokkenheid van de bewoners verhogen

Onder sociale controle kan men zowel de verschillende, vaak subtiele manieren verstaan waardoor men bereikt dat groepsnormen 
worden nageleefd, als de bereidheid van burgers om bij crimineel gedrag in te grijpen. Dat laatste gebeurt echter pas als mensen zich 
betrokken voelen bij en zich daardoor verantwoordelijk voelen voor ‘hun’ omgeving.

Indien de omgeving wordt ervaren als een omgeving waarop invloed kan worden uitgeoefend, worden er voorwaarden geschapen voor 
informele sociale controle.

Om de betrokkenheid van de bewoners bij de omgeving te vergroten, is het noodzakelijk dat zij deze in zekere mate kunnen personali-
seren. D.w.z. dat ze er eigen accenten aan kunnen geven, afhankelijk van individuele smaak en waarden. Dat is eerder van toepassing 
op kleinschalige projecten en bij eengezinswoningen.

Organiseren van toe-eigenbare semipublieke of gemeenschappelijke ruimte voor bewoners

De leefbaarheid van sociale woonprojecten is erbij gebaat dat bewoners zich een belangrijk deel van de gemeenschappelijke, semi-
publieke en zelfs publieke ruimte kunnen toe-eigenen. Ze moeten er zich thuis kunnen voelen, de ruimten meer dan alleen als louter 
functionele passage aanwenden en er zich mee verantwoordelijk voor voelen. Dat zorgzame gebruik dwingt ook respect van andere 
gebruikers af.

Basisvoorwaarden opdat bewoners zich deze ruimten kunnen toe-eigenen, zijn een kleine schaal en goede overgangen naar private 
ruimten.
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In publieke ruimten is een dergelijke kleinschaligheid veelal moeilijk te realiseren en kan ze snel tot ongewenste versnippering leiden. 
Het inbouwen van deelruimten met verschillend karakter en beleving is er daarom des te belangrijker.

Overgangen naar de private ruimten vormen verlengstukken van de eigen woning of zorgen voor een interessante zichtrelatie. 

Enkele mogelijkheden tot personalisatie zijn de bewoners betrekken bij het tot stand brengen van het openbaar domein en de bewo-
ners betrekken bij de inrichting en het beheer van voorzieningen en accommodaties (bijv. speeltuintjes).

De anonimiteit wordt doorbroken door het aanbrengen van persoonlijke accenten. Hierdoor gaan mensen zich meer betrokken voelen 
bij de omgeving en deze in zekere mate als hun omgeving beschouwen. Dat zal rechtstreeks zijn weerslag hebben op de mate van on-
derhoud van de omgeving. Ook zal de bereidheid om in te grijpen indien iemand moedwillig deze ruimte aantast, bijv. door vandalisme, 
aanzienlijk vergroten. De mate van het aanbrengen van persoonlijke accenten moet uiteraard in de hand worden gehouden en ter zake 
dienen voorafgaandelijk duidelijke afspraken gemaakt te worden.

Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

Een slecht onderhouden omgeving lokt meestal meer vervuiling en verloedering uit. Het werkt ook het gevoel van onveiligheid in de 
hand. De omgeving krijgt een slecht imago en er wordt geen sociale controle meer uitgeoefend.

Mensen gedragen en voelen zich goed in een omgeving van goede kwaliteit. Het onderhoud van groenzones (regelmatig snoeien van 
beplantingen en bomen), het stelselmatig opruimen van sluikstort en storende elementen vergt echter financiële inspanningen.

rIchtlIjnen Voor de beheersasPecten Van de aangelegde PublIeke ruImte

 • Er dienen mogelijkheden voorzien te worden tot personalisatie van de directe omgeving, zoals het betrekken van de bewoners 
bij het tot stand brengen van het openbaar domein of bij de inrichting en het beheer van voorzieningen en accommodaties.

 • In de ontwerpfase moeten de kostprijs van het onderhoud en het minimaal vereiste onderhoudspeil worden vastgelegd, zodat 
alle partijen wat betreft de middelen en personeel de nodige schikkingen kunnen treffen. Er moet worden bekeken of het 
beeld van de openbare ruimte en van de groenzones in het bijzonder beantwoordt aan de verwachtingen van de bewoners.

 • Het onderhoud van de omgeving, dat tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort, dient zorgvuldig te gebeuren en 
in onderlinge samenwerking met alle betrokkenen.

algemene rIchtlIjnen Voor het beVorderen Van de socIale VeIlIgheId 
 
Over het aspect sociale veiligheid bestaat er geen reglementering. Het zou ook moeilijk zijn. De subjectieve component – het 
gevoel van onveiligheid - is immers erg belangrijk. Objectieve feiten zoals diefstallen wegen uiteraard zwaar door, maar het zijn 
vooral de kleinere delicten die vaak leiden tot een negatieve spiraal in een bepaalde buurt of wijk, zoals sommige vormen van 
vandalisme of zelfs niet-strafbare feiten zoals monopolisering van (onder)delen van een publieke ruimte door bijv. jongeren.

Sociale veiligheid is een van de rode draden doorheen de realisatie van sociale woonprojecten. Van het algemene stedenbouwkun-
dige niveau tot en met de detaillering van de publieke ruimte, het hele proces lang moet er voldoende aandacht worden besteed 
aan dit aspect. 

Enkele algemene aandachtspunten zijn:
 • streef een goede visuele relatie na tussen de woningen en de (onder)delen van de publieke ruimte.
 • creëer een overzichtelijke structuur in de publieke ruimte (vermijd versnippering en restruimten door onoordeelkundige toe-

passing van constructies en hoog groen).
 • installeer een adequate openbare verlichting met een permanent karakter op potentieel onveilige plekken zoals (smalle) 

overbouwde voetgangersdoorsteken. 
 • vermijd zoveel mogelijk groenzones in binnengebieden, zeker indien de zones alleen bereikbaar zijn via weinig gebruikte, 

doodlopende voetwegen. Situeer groenzones daarentegen langs veelgebruikte paden of wegen.



VMSW - Infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten - 200942

4.    toegankelIjkheId

In dit uitgebreide hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de toegankelijkheidsaspecten die met de zwakke weggebruiker en het niet-
gemotoriseerde verkeer te maken hebben. De toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer, en dan vooral de parkeerproblematiek, 
hoort eerder thuis in het hoofdstuk ‘mobiliteit’ en  is op die plaats behandeld. Natuurlijk is de scheidingslijn tussen toegankelijkheid 
en mobiliteit heel moeilijk te trekken, waardoor er bijna automatisch overlappingen ontstaan. 
Naast de toegankelijkheid voor het gewone private publiek (dus de private zwakke weggebruiker, met speciale aandacht voor personen 
met een handicap), gaat er in dit hoofdstuk ook heel wat aandacht naar de toegankelijkheid van de publieke ruimte voor de publieke 
hulpdiensten zoals brandweer, ziekenwagen enz.

Toegankelijkheid en mobiliteit zijn een basisrecht, opgenomen in het 13de mensenrecht. Hou bijgevolg steeds rekening met de hierna 
vermelde, uiterst belangrijke elementen:
 • inrichten voor de ‘gemiddelde’ mens kan niet, omdat die niet bestaat.  Wel geldt dat wat goed is voor de minder mobiele mens, ook 

goed is voor de gezonde dertiger.
 • mensen zijn groot, klein, jong, oud, gezond, ziek.
 • mensen zijn soms tijdelijk minder mobiel (op krukken, met buggy, draagtassen, koffers of dames op hoge hakken).
 • er zijn kleine en grote, permanente en tijdelijke beperkingen die invloed hebben op onze mobiliteit en waarmee rekening dient 

gehouden te worden.

4.1 wat Is toegankelIjkheId?

Het begrip toegankelijkheid positioneert zich dikwijls als een toch wel vrij 
subjectieve benadering.  Naargelang de betrokken groepen leidt dat immers 
tot eerder specifieke interpretaties en wenspakketten met zeer uiteenlo-
pende verwachtingen en belangen. De meest algemene benadering is ‘Kan 
IK overal geraken waar IK wil?’. Met andere woorden: de benadering van de 
toegankelijkheidsproblematiek gebeurt hoofdzakelijk vanuit een individuele 
invalshoek (de gebruiker houdt vooral rekening met zijn eigenbelang) en 
veel minder vanuit een algemene, openbare benadering (‘Is deze publieke 
ruimte toegankelijk voor iedereen?’). Iedereen heeft natuurlijk specifieke 
behoeften op het vlak van toegankelijkheid, het is de bedoeling dat er met 
de behoeften van wie dan ook rekening wordt gehouden.

‘Ik wil te allen tijde aan de voordeur geraken’. Hulpdiensten, politie, ge-
meentelijke diensten hebben daar een totaal andere visie over dan de bewo-
ner, het kind, de postbode, de bejaarde, de rolstoelgebruiker, de (tijdelijk) 
minder valide, de slechtziende, de blinde enz.

Het ontbreken van gepaste infrastructuren voor specifieke doelgroepen onder 
de voetgangers zorgt ervoor dat deze doelgroepen zich niet meer te voet kun-
nen of mogen verplaatsen. Het betreft voorzieningen voor personen met een 
handicap, blinden, senioren en kinderen, zoals looplijnen, hellingen, over-
steekvoorzieningen enz. Het toegankelijk maken van het openbaar domein 
voor al deze doelgroepen samen zorgt voor toegankelijkheid voor iedereen.

Het is bijgevolg een zeer complex gegeven dat onmogelijk optimaal kan worden benaderd voor elke doelgroep. Zoals steeds zal een 
gulden middenweg nagestreefd moeten worden en is de ultieme oplossing spijtig genoeg een evoluerend streefdoel. Het leren uit 
praktijkervaringen, miskleunen, nieuwe benaderingen en ontwikkelingen zal dan ook een dankbaar gegeven zijn om de huidige basis-
principes en richtlijnen aan te vullen en te verbeteren.
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4.2 algemeen wettelIjk kader

Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 (BS van 7 mei 1997) houdende vaststellingen van een algemene bouwverordening 
inzake wegen voor voetgangersverkeer, regelt de voorschriften betreffende de aanleg van wegen voor voetgangersverkeer en is op het 
vlak van toegankelijkheid het meeste richtinggevend. De doelstelling van de bouwverordening is het waarborgen van de veiligheid en 
de toegankelijkheid, het comfort en de continuïteit van de voetpaden voor de voetgangers. Onder voetgangersverkeer wordt in het 
besluit uitdrukkelijk de rolstoelgebruiker inbegrepen. De bouwverordening is van toepassing in de bebouwde kom omdat het daar is 
dat er vooral voetgangersverkeer voorkomt.

Decreten, besluiten en omzendbrieven waarop de voorschriften voor de aanleg van wegen voor voetgangers-
verkeer en de toegankelijkheid gebaseerd zijn

 • 22 OKTOBER 1996. – Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996. (art. 58 opgeheven door het 
decreet van 18 mei 1999 art 171 – lees echter art. 54)

 • 29 APRIL 1997 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voet-
gangersverkeer (zie volledige inhoud hierna).

 • 23 MAART 1998 - Omzendbrief RO/98/2 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Aanverwante regelgeving 
 • 9 OKTOBER 1998 - Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg 

[bestemd om de maximumsnelheid te beperken tot 30 km/uur] en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. 
 • 27 OKTOBER 1998 - Ministerieel rondschrijven betreffende de zones met een snelheidsbeperking tot 30 km/uur.
 • 30 OKTOBER 1998 - Ministerieel rondschrijven betreffende de toepassing van het beperkt eenrichtingsverkeer.
 • 3 MEI 2002 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg 

van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen.
 • 3 MEI 2002 - Ministeriële omzendbrief betreffende de verhoogde inrichtingen, bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/uur 

en de rijbaankussens.
 • 7 MEI 2002 - Ministeriële omzendbrief betreffende de oversteekplaatsen voor voetgangers.
 • 14 MEI 2002 - Ministerieel rondschrijven betreffende de toepassing van de maximum snelheidsbeperking van 30 km per uur in de 

schoolomgeving.
 • 12 JULI 2007 - Besluit van de Regering tot vastlegging van de bepalingen inzake toegankelijkheid van gesubsidieerde infrastructuren 

voor de gehandicapten (Duitstalige Gemeenschap)

Verkeersreglementering
 • Zone 30/50
 • Woonerven
 • Verhoogde inrichtingen: verkeersdrempels en verkeerplateaus

 
Volledige voetgangersdecreet, zoals verschenen in het belgisch staatsblad van 7 mei 1997

Het decreet wordt integraal weergegeven, omdat de bepalingen van dit besluit de concrete richtlijnen voor het voetgangersverkeer 
bevatten. 

29 APRIL 1997 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voet-
gangersverkeer. 
De Vlaamse Regering, 
Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, inzonderheid op artikel 58, eerste lid, 2de; 
Gelet op het advies van de Raad van State; 
Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening; 
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Na beraadslaging, 

Besluit:
Art. 1.  Deze algemene bouwverordening bevat voorschriften inzake wegen voor voetgangersverkeer, aan te leggen of aan te passen 

in de bebouwde kom. 
Art. 2. Onder weg voor voetgangers wordt verstaan elk gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor voet-

gangersverkeer waaronder ook rolstoelgebruikers. Onder loopweg wordt verstaan de ruimte waarbinnen de voetganger zich 
kan voortbewegen. 

Art. 3.  Als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2.00 meter, dient steeds een minimale obstakelvrije loopweg van 1.50 
meter breedte te worden gegarandeerd. 

 Als de weg voor voetgangers een breedte heeft tussen 1.50 meter en 2.00 meter, mag slechts 0.50 meter hiervan door obsta-
kels worden ingenomen. 

 Wegen voor voetgangers met een breedte kleiner dan 1.50 meter mogen slechts aangelegd worden in straten met een rooi-
lijnbreedte kleiner dan 9.00 meter. 

 Elke weg voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van minstens 1.00 meter breed en een vrije hoogte 
van minstens 2.10 meter. 

Art. 4.  De obstakelvrije loopweg verloopt in een vloeiende lijn. Hiertoe worden de eventueel op de weg voor voetgangers aange-
brachte obstakels per weggedeelte aan dezelfde zijde van de loopweg aangebracht.

Art. 5.  Hellingsbanen van wegen voor voetgangersverkeer en, aan oversteekplaatsen, tussen de wegen voor voetgangersverkeer en 
de rijweg, moeten aan de volgende maatvoering voldoen: 

 1. Niveauverschillen tot 10 cm, helling kleiner dan of gelijk aan 12%, met een richtwaarde van 10%; 
 2. Niveauverschillen van 10 cm tot 25 cm, helling kleiner dan of gelijk aan 10%, met een richtwaarde van 8,3%; 
 3. Niveauverschillen van 25 cm tot 50 cm, helling kleiner dan of gelijk aan 8%, met een richtwaarde van 6,25%; 
 4. Niveauverschillen groter dan 50 cm, helling kleiner dan of gelijk aan 5%; 
 Deze hellingsbanen dienen in acht genomen te worden, tenzij het natuurlijke maaiveld of de naastgelegen rijweg een grotere 

helling vertoont. 
Art. 6.  De Vlaamse minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 29 april 1997. 
De minister-president van de Vlaamse Regering, L. Van Den Brande 
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, E. Baldewijns

rIchtlIjnen Voor de aanleg Van VoetgangersVoorzIenIngen 

Uit het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 kunnen de volgende basisrichtlijnen in de bebouwde kom worden afge-
leid: 
 • de weg voor voetgangersverkeer is minimaal 1 m breed met een vrije hoogte van 2,10 m wanneer de rooilijnbreedte minder 

is dan 9 m, zo niet is hij minimaal 1,5 m met een toegelaten obstakelzone van maximaal 0,50 m. Bij voetwegen breder dan 2 
m is een obstakelvrije zone van minimaal 1,5 m te voorzien.

 • rekening houden dat een rolstoelgebruiker minimaal 1,5 m vrije ruimte nodig heeft om te kunnen draaien.
 • eventuele obstakels worden per weggedeelte aan dezelfde zijde van de loopweg voorzien en liefst niet tegen de gevels omdat 

die net een goede geleiding aangeven voor de blinden.
 • loopvlakken moeten vlak en stroef zijn en de dwarshelling is maximaal 2%.

Drempelhoogteverschillen zijn maximaal 2 cm wat toelaat te voorzien in weggoten. Voor hoogteverschillen van meer dan 2 cm 
dient voorzien te worden in een helling, waarvan de hellingsgraad afhankelijk is van het te overbruggen niveauverschil.
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4.3 algemeen

4.3.1 deelnemers aan het Proces

Om de toegankelijkheid te verzekeren, is een consequente samenwerking tussen volgende verschillende actoren vereist (niet-limita-
tieve lijst):
 • opdrachtgevend bestuur
 • gemeente
 • initiatiefnemer
 • stedenbouw
 • Agentschap Ruimte & Erfgoed
 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • architect
 • ontwerper infrastructuur
 • bewoners
 • nutsmaatschappijen
 • veiligheidscoördinatoren
 • mobiliteitsambtenaar
 • brandweer
 • openbaar vervoer

4.3.2 randfactoren

Bepaalde randfactoren en tegenstrijdige belangen spelen steeds een zekere rol, zoals:
 • natuurlijk terrein (helling)
 • totaal bouwprogramma, ook voor het openbaar domein (speelplein, waterpartijen, kijkgroen, stoepen, verhard plein)
 • erfdienstbaarheden
 • waterhuishouding en bodemgesteldheid
 • visie gemeente
 • stedenbouwkundige voorschriften (BPA/RUP)
 • mobiliteit
 • buurtwerking en bewoners
 • veiligheid en sociale controle
 • onderhoud en instandhouding na aanleg
 • voorschriften brandweer 
 • vuilophaling (gecentraliseerd >< ouderen)
 • concept versus fasering en uitvoering
 • openbaar vervoer
 • schoolomgeving
 • publieke dienstverlening en openbare gebouwen
 • budget

4.3.3 communIcatIe

Het belang van goede communicatie kan niet voldoende worden benadrukt:
 • aantrekken van deskundige ontwerpers;
 • betrekken van alle nodige partijen bij gerichte werkvergaderingen (plenaire, technische);
 • vertrouwen op aangebrachte expertise van meerdere actoren;
 • informatievergaderingen in hun meest brede en positieve benadering, wat zeker geen synoniem mag zijn voor inspraak te allen 

tijde.
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4.3.4 wat nIet te doen? 

Helaas zijn er veel slechte voorbeelden:
 • doorgang te smal of geblokkeerd (geparkeerde auto’s, fietsen tegen de muur, vuilnisbakken, privatisering van het openbaar domein, 

straatmeubilair, verkeerstekens, verlichtingspalen, bomen)
 • onberijdbaar of onbegaanbaar (onaangepaste hellingen, weersomstandigheden, slechte materiaalkeuze, werken, grondroosters, 

losliggende bestratingsmaterialen)
 • indien er in woonerven, zones 30 en zones 50 geen afdwingbare aanleg gebeurt, dan leidt dat tot schijnveiligheid (bijv. een zebrapad 

op een drievaksbaan met snelheden tot 90 km/uur)
 • en zelfs als dat lukt, zal een blinde oriëntatieproblemen hebben op een plein of in een woonerf zonder aandacht voor geleiding.

4.3.5 goede PraktIjken

Bij het uitwerken van het concept voor personen met een visuele beperking moet er rekening worden gehouden met een aantal punten: 
de verharding moet vlak, solide, aaneengesloten en stroef zijn (ook in vochtige toestand). Het materiaal moet slipvrij zijn en mag niet 
vervormen met de tijd (geen kiezelpaden, los van elkaar liggende stenen of onregelmatige dallen).

Hoogst belangrijk is het zich kunnen oriënteren in de publieke ruimte. Daarom dient grote aandacht te worden besteed aan de zoge-
naamde gidslijnen. Deze gidslijnen worden gevormd door natuurlijke ononderbroken terreinelementen:
 • gevellijnen
 • structuurcontrasten 
 • kleurcontrasten (lichte tinten zijn veiliger)
 • hard-zachtcontrasten
 • randafwerking loopvlakken
 • opstaande randen (rolstoelgebruikers en senioren)

Slechtzienden oriënteren zich voornamelijk op contrasten en kleurverschillen. Eventueel kan verharding met een lichte kleur worden 
gebruikt omdat deze contrasteert met de omgeving en oneffenheden bovendien sneller opvallen.

Een obstakelvrije looproute met een ononderbroken karakter vormt een ideale gidslijn voor slechtzienden en blinden. Contrast in 
materiaalgebruik, zowel tactiel als visueel, moet wijzigingen in de looproute ondersteunen. De vrije doorgang in de looproute moet 
voldoende breed en obstakelvrij zijn, zodat  o.a. personen met een geleidehond een veilige route kunnen volgen.

Vergeet echter niet dat doorlopende verhoogde stoepen ter hoogte van zijstraten enkel echt voetgangervriendelijk zijn op voorwaarde 
dat er geen voorrang van rechts geldt, omdat er dan een conflictsituatie ontstaat met het verkeersreglement. 

Als er met de natuurlijke omgeving niet voldoende geleiding en waarschuwing kan worden gegeven, moeten er kunstmatige geleidelij-
nen en waarschuwingsmarkeringen worden aangebracht.
Geleidelijnen worden gevormd door kunstmatig aangelegde ribbeltegels (breedte 0,6 m). Het profiel van de ribbellijn moet in de loop-
richting en iets boven de gewone bestrating (ca. 0,5 cm) liggen. Voor slechtzienden moeten geleidelijnen worden uitgevoerd in een 
kleur die contrasteert met de omgeving (meestal wit).

Waarschuwingsmarkeringen worden gevormd door orthogonale noppentegels (diepte 0,06 m) en maken de persoon met een visuele 
beperking attent op een mogelijk gevaar (een oversteek, een dalende trap, een obstakel in de looproute, een waterpartij enz.).
Rubberen informatietegels worden gebruikt voor het aangeven van publieke nuttige informatie, bijv. een halte van het openbaar 
vervoer, een ingang van een openbaar gebouw, een informatieloket buiten het gebouw, een richtingsverandering of aftakking van de 
geleidelijn enz.
Geleidelijnen en waarschuwingsmarkeringen dienen uiteraard aangewend te worden om oversteekplaatsen en gevaren aan te geven. 
Ze dienen daarom zuinig maar vooral consequent gebruikt te worden.

Na een goed concept en uitgewerkt plan moet uiteraard een goede uitvoering volgen.
Ondanks openbare aanbestedingen met lage inschrijvingsprijzen is een aanleg volgens het bestek en de regels van de kunst een eerste 
vereiste. Zelfs aanvaardbare uitvoeringen geven niet altijd de nodige garanties. Elke aanleg moet binnen zijn kader het doel nastreven. 
Een nauwgezette opvolging van de uitvoering van de werken is onontbeerlijk.
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Na de uitvoering zijn het beheer en het onderhoud van de publieke ruimte essentieel voor het dagelijkse gebruik. Bij het beheer moe-
ten de volgende vuistregels worden gehanteerd: 
 • het beheer is een last van de beheerder.
 • het principe ‘iedereen veegt voor eigen deur’ is ontoereikend.
 • jaarlijks moet er een inventarisatie van de gebreken worden opgemaakt en/of een meldingspunt voorzien.
 • er moeten geregelde controles worden uitgevoerd en verbaliserend worden opgetreden.
 • de beheerder moet zorgen voor voldoende fietsstallingen op openbaar domein.
 • de beheerder moet tijdig herstellingen laten uitvoeren.
 • hij moet eveneens toezicht houden op de (her)aanleg van nutsleidingen.

De mentaliteit van de mensen en het respect voor de medemens en de omgeving is essentieel: parkeren op de stoep is onaanvaardbaar 
en behulpzaam zijn bij het oversteken van personen met een motorische handicap, slechtzienden, blinden enz. (m.a.w. de inzet van 
de gebruikers) verdient alle lof.
De gemeente dient bijgevolg geregeld sensibiliseringscampagnes hierrond te lanceren.

4.4 concreet

4.4.1 toegangsPaden

Het toegankelijk maken van publieke voorzieningen heeft weinig zin als ze niet bereikbaar zijn. Voetpaden zijn dikwijls niet bruikbaar 
voor rolstoelgebruikers door obstakels, het ontbreken van verlaagde stoepbanden, de aanwezigheid van drempels en oneffenheden 
enz. Deze problemen ondervinden ook personen met kinderwagens, zware tassen of een boodschappenkarretje.

Personen met een visuele beperking hebben nood aan geleiding en oriëntatiepunten op hun route. Onverwachte obstakels en een on-
doordacht of wisselend kleurgebruik in de functionaliteit van de omgeving maakt het voor slechtzienden moeilijk om zich zelfstandig 
te verplaatsen. Onvoldoende afgeschermde onderbrekingen door werkzaamheden binnen de publieke ruimte vormen een groot gevaar.

Oversteekplaatsen zijn niet altijd aangepast aan de noden van personen met een visuele beperking en rolstoelgebruikers. Ook voor 
ouderen is de benodigde verplaatsingstijd niet afgesteld op hun ritme.
Een duidelijke bewegwijzering en signalisatie zijn niet enkel zinvol voor personen met een verstandelijke beperking, maar ook voor 
een gewone bezoeker.

4.4.2 oPenbare VoorzIenIngen 

Het is belangrijk dat bijv. kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen. Het bevordert de samenhorigheid en zal het risico 
op discriminatie of verstoting tegengaan. Een belangrijke voorwaarde om kinderen met een handicap deze kans te geven, is in eerste 
instantie een toegankelijke infrastructuur. Niet enkel kinderen maar ook de ouders en leerkrachten kunnen een (tijdelijke) handicap 
hebben. Een toegankelijk gebouw is bijgevolg ook een voordeel voor moeders met een kinderwagen, voor grootouders, voor mensen 
met een beenblessure enz.

4.4.3 sPeelaccommodatIes

Het bezoek aan een speelplein is voor een gezin met kinderen steeds een belevenis. Kleuren, beweging en contact met andere kinderen 
bevorderen dat. Ook kinderen met een beperking hebben het recht om op een geïntegreerde en veilige manier deel uit te maken van 
deze natuurlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Als ontwerper is het niet evident om een invulling te geven aan de behoeften van de 
verschillende doelgroepen en om speelpleintjes te ontwerpen die voor iedereen een aangenaam verblijf mogelijk maken. Een goed 
toegankelijk speelplein werpt ook zijn vruchten af ten overstaan van de (groot)ouders die minder goed te been zijn, voor ouders met 
buggy’s en boodschappentassen enz.
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4.4.4 groene zones 

Groengebieden geven ademruimte, mogelijkheid tot onthaasting en er is altijd wat te beleven of te zien. Zowel ouderen als jongeren 
voelen zich spontaan aangetrokken tot wat de natuur te bieden heeft. Zowel een bos als een groene plek hebben een eigen publiek. 
Mensen met mobiliteitsproblemen zijn echter meestal aangewezen op de nabije omgeving. Om iedereen die mogelijkheid te geven, 
moet de groenaanleg toegankelijk zijn voor iedere gebruiker. Dat betekent o.a. degelijk verharde toegangspaden voor personen met 
een handicap, gidslijnen voor blinden en slechtzienden en rustplaatsen voor personen met een beperkt uithoudingsvermogen.

4.4.5 InformatIe-, sIgnalIsatIe- en bewegwIjzerIngsborden

Wat is de waarde van een toegankelijke ruimte als ze onvindbaar is? In de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving spelen dus de 
informatie-, signalisatie- en aanwijzingsborden een essentiële rol. Mensen moeten belangrijke informatie voor de bereikbaarheid en 
het gebruik van de voorziening kunnen vinden en begrijpen. Speciale aandacht dient dan ook uit te gaan naar de wijze waarop die 
visuele, auditieve en tactiele informatie wordt verschaft.

4.5 toegankelIjkheId Van de oPenbare ruImte: VerblIjfsfunctIe Versus 
VerkeersfunctIe 

Het onderscheid wordt gemaakt op basis van infrastructuur die volledig belast wordt door wegverkeer, occasioneel belast wordt door 
wegverkeer of weinig of niet belast wordt door wegverkeer. Er is een indeling volgens vier types:

Type I – openbare ruimte in zones voor voetgangers – de verblijfsfunctie primeert

De hele zone moet zeer toegankelijk worden ingericht. Overal worden optimale looplijnen voorzien die een integrale toegankelijkheid 
bieden. De voorzieningen voor blinden en rolstoelgebruikers moeten veelvuldig worden toegepast. De hele zone moet immers integraal 
bereikbaar zijn voor elke potentiële gebruiker. De bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer heeft in deze zones eigenlijk geen be-
lang. Parkeervoorzieningen dienen niet te worden gerealiseerd. Wel dient een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten gegarandeerd 
te zijn (occasioneel voor leveringen). Een goede inplanting van fietsenstallingen is daarentegen cruciaal. Het is immers van belang dat 
looproutes niet door fietsen worden belemmerd. Dit type wordt niet verder besproken omdat het eerder betrekking heeft op winkel-
wandelstraten, natuurgebieden, openbare parken en specifieke speel- en sportaccommodaties.

Type II – openbare ruimte in woonstraten

Dit is in de regel het type dat we nastreven als we het hebben over de aanleg van de publieke ruimte in sociale woonwijken. Het betreft 
gebieden waar de inrichting volledig ten dienste staat van het verblijven, maar die wel toegankelijk worden gehouden voor gemotori-
seerd verkeer. Dat vooral om de wooneenheden of andere aanwezige functies te bereiken. De straten in deze gebieden hebben weinig 
of geen verkeersfunctie in de strikte zin van het woord. Het gaat in hoofdzaak om woonstraten en pleinen in woonwijken en zeer lokale 
(erf)ontsluitingswegen. De hele weg leent zich om over te steken. 

In dit type komt wel gemotoriseerd verkeer voor, maar het komt op de tweede plaats. Als de snelheid (in principe tot max. 30 km/
uur) niet wordt gehandhaafd, kan het aantal potentiële conflictpunten oplopen. Dat gemotoriseerde verkeer richt zich vooral naar het 
bereiken van woongelegenheden. Het is daarom gerechtvaardigd dat doorstroming en snelheid niet maatbepalend zijn. De snelheid 
wordt best afgedwongen door infrastructurele maatregelen.

Vanwege het sterke verblijfskarakter in deze gebieden zal het aandeel voetgangers hoog zijn en staat vooral de bereikbaarheid van de 
zachte weggebruiker centraal. De rijzones dienen bijgevolg voorzien te zijn van en aan te sluiten op kwalitatieve voetgangersroutes die 
leiden naar de woongelegenheden en de aanwezige of nabijgelegen voorzieningen. Over de hele wegbreedte moet oversteken mogelijk 
zijn. Dat betekent ook dat er specifieke inspanningen moeten worden getroffen ter bescherming van de voetganger. Voorzieningen voor 
blinden en rolstoelgebruikers dienen vooral op de looproutes te worden aangelegd.
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Deze gebieden kenmerken zich doordat zij extra voorzieningen bevatten die gericht zijn naar de bewoners van het gebied. De doel-
groepen die baat hebben bij een multifunctionele ruimte (ontmoeting en recreatie) zijn kinderen en senioren.
De beeldkwaliteit dient in deze zones hoog te zijn. Vooral ook de aanwezigheid van groenelementen en ontmoetings- en speelruimten 
vormen daarom een meerwaarde. 
Het kenmerk van betrokkenheid of verwevenheid is in sterke mate van belang in de woonstraten. Momenteel worden nog te weinig 
woonstraten met het statuut zone 30 aangelegd of omgevormd. Een eerste stap in de goede richting is een aanleg die gericht is op een 
mogelijke erkenning van de zone voor een statuut zone 30.

Het is van belang de gebruikers (bewoners) over de inrichting van de openbare ruimte te informeren en zo mogelijk te betrekken. Een 
hogere betrokkenheid in deze zones kan ertoe leiden dat de bewoners zullen toezien op het onderhoud en de sociale veiligheid (van-
dalisme enz.). In bepaalde wijken (voornamelijk met eigenaars) zou de betrokkenheid zelfs gestimuleerd kunnen worden. 
Vooral een overzichtelijk openbaar domein met een adequate verlichting moet worden nagestreefd. Ook aan de netheid van de pu-
blieke ruimte dient bijzondere aandacht te worden besteed. Vuilnisbakken en een degelijk onderhoud zijn daarom onontbeerlijk.

Type III – openbare ruimte in ontsluitingsstraten

Onder dit type worden de klassieke woonstraten binnen de bebouwde kom gerangschikt, waar het algemene snelheidsregime van 
maximaal 50 km/uur bestaat. Het aantal mogelijke conflictpunten is groot door het snelheidsverschil. Er dienen daarom extra bescher-
mende maatregelen te worden genomen. Vanaf de planningsfase moet worden nagedacht over hoe het bedoelde autogebruik van de 
straat best nageleefd zal worden opdat het gemotoriseerde verkeer geen extra overlast ten aanzien van de voetgangers en de bewoners 
veroorzaakt (parkeren, snelheid enz.).

In dit geval spreekt men van lokale ontsluitingswegen tot lokale verbindingswegen, waarbij de voetgangerszone een afgescheiden 
ruimte vormt, wat zich meestal uit in voetpaden langsheen de (hoofd)straten. Afhankelijk van de weg zal voorzien moeten worden 
in speciale beveiligde oversteekvoorzieningen. Het oversteekpatroon heeft dan ook consequenties voor de oversteekvoorzieningen. 
Oversteekvoorzieningen dienen loodrecht op de rijbaan te worden aangelegd, in het verlengde van logische looproutes. Een uitzonde-
ring daarop vormen de oversteekvoorzieningen ter hoogte van speelpleintjes en gemeenschapsvoorzieningen. Daar moet net worden 
vermeden dat bijv. kinderen rechtstreeks de rijbaan oplopen of opfietsen.

Deze gebieden zijn bereikbaar voor alle soorten vervoer. De doorstroming voor het gemotoriseerde verkeer is van belang. Bij de inrich-
ting van dit type ruimte dient dus veel aandacht te worden besteed aan specifieke verkeersveiligheidsvoorzieningen. Ten aanzien van 
de voetganger dienen bijzondere beschermingsmaatregelen te worden getroffen zoals verhoogde borduren en moeten de voetpaden 
voorzien zijn van blinden- en rolstoelvoorzieningen. 
De multifunctionaliteit van de voetgangerszone in deze straten is minder maatbepalend. Vooral het comfortniveau van de looproutes 
is belangrijk. Daarbij dienen wel op diverse plaatsen rustplaatsen te worden voorzien. De beeldkwaliteit is vanuit het oogpunt van de 
voetganger in deze gebieden minder prioritair dan de gebruikswaarde. Het is weinig zinvol uiterst dure materialen (grondstoffen en 
meubilair) aan te wenden. In dit type gebieden volstaat het om de netheid te handhaven. Er dienen geen bijzondere maatregelen te 
worden getroffen.

Type IV – openbare ruimte in verbindingswegen – de verkeersfunctie primeert

Dit type wordt niet verder besproken omdat het bijna niet van toepassing is in het kader van sociale woonprojecten.
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4.6 regels, aanbeVelIngen en aandachtsPunten

Enkel de vermeldingen die hun oorsprong vinden in de regelgeving zijn in principe bindend voor het conceptuele ontwerp van de aan te 
leggen infrastructuur. Dat belet niet dat andere aandachtspunten eveneens als een essentiële vereiste kunnen worden aanzien, indien 
het belang ervan en het inherente aan een specifiek project voor de hand liggend zijn.

Personen met loopmoeilijkheden of met een verminderd uithoudingsvermogen moeten in de regel en te allen tijde met een voertuig 
tot aan de inkomdeur kunnen worden gebracht om er rustig te kunnen in- of uitstappen.

rIchtlIjnen Voor ParkeerVoorzIenIngen 

 • 6% van het aantal bovengrondse of ondergrondse parkeerplaatsen wordt voorbehouden voor rolstoelgebruikers, met een mi-
nimum van één per groepsparkeervoorziening vanaf 15 plaatsen, en meerdere in geval van een project met woningen voor 
personen met een handicap of senioren als doelgroep.

 • De parkeerplaatsen zijn 3,5 m breed en 6 m lang (bij voorkeur op de kop en minstens 6 m als auto’s achter elkaar worden 
geparkeerd). Om plaats te besparen kan er ook een strook van minstens 1,2 m worden vrijgehouden tussen twee standaard-
parkeerplaatsen van 2,4 m.

 • Parkeerplaatsen voor personen met een handicap gelegen onmiddellijk naast de rijbaan moeten bij voorkeur loodrecht op de 
rijbaan worden aangelegd. Indien het technisch niet mogelijk is, moeten parkeerplaatsen die parallel met de rijbaan worden 
aangelegd ten minste 3,5 m breed en 7,5 m lang zijn.

 • Er wordt aanbevolen bredere parkings (vanaf 2,7 m) te voorzien voor parkeerplaatsen ter hoogte en ten behoeve van senio-
renwoningen.

 • Ondergrondse parkeergarages hebben een inrijdhoogte die volstaat voor verhoogde, aangepaste wagens.
 • Ondergrondse parkings moeten worden uitgerust met een goede verlichting en moeten voldoende en makkelijk bereikbare 

verlichte lichtknoppen hebben.
 • De parkeervoorzieningen liggen zo dicht mogelijk bij en op minder dan 25 m van de toegankelijke ingang van het betrokken 

gebouw, de woning, het speelplein, de gemeenschapsvoorziening enz.
 • De parkeerplaatsen moeten d.m.v. het verkeersbord E9a op ooghoogte (tussen 1,3 m en 1,4 m) en door grondmarkeringen 

worden aangeduid. De grondmarkeringen zien er als volgt uit:
 - wegmarkering (blauwe opvulling of blauwe rand) met witte afbakening die de parkeerplaats aflijnt;
 - binnen het parkeervak een pictogram dat het toegankelijkheidssymbool (een persoon in een rolstoel) weergeeft.

 • Aansluitende voetpaden en trottoirafritten zijn goed bereikbaar en betreedbaar.
 • De eventuele dwarshelling van het parkeervak en het toegangspad is kleiner dan 2%.
 • Niveauverschillen van meer dan 2 cm worden opgevangen door een hellingsbaan of een trap. De ingang moet drempelvrij zijn 

(maximaal 2 cm).
 • Het gebruikte verhardingmateriaal is vlakliggend, stroef, aaneengesloten en heeft een hard oppervlak.

 

4.7 wegen Voor VoetgangersVerkeer

De wegen voor voetgangersverkeer vormen bij uitstek de plek in de publieke ruimte waar de toegankelijkheid alle aandacht verdient. 
(Als er in de teksten sprake is van voetpaden, trottoirs, voetgangersverbindingen, wandelpaden enz. vallen ze onder deze rubriek.)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 spreekt niet van voetpaden. Men spreekt van het begrip ‘weg voor voetgan-
gersverkeer’, waarmee wordt bedoeld: “elk gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor voetgangersverkeer, 
waaronder ook rolstoelgebruikers, en dat binnen de bebouwde kom is gelegen”.

Het voetpad is het domein dat exclusief moet worden voorbehouden aan de voetganger. De enige uitzonderingen hierop zijn de jonge 
fietsers tot negen jaar, de steppers en de rolschaatsers tot 16 jaar. Indien de voetganger bij gebrek aan een voetpad andere delen van 
de openbare weg moet gebruiken, moet hij steeds een stukje van zijn toegankelijkheid, veiligheid en comfort prijsgeven. Hij moet die 
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plaatsen namelijk delen met andere weggebruikers. Uitzondering hierop zijn de woonerven, waar de voetgangers een bevoorrechte 
positie hebben.

Voor een definitie van een voetpad verwijzen we naar het hoofdstuk over mobiliteit, waarin bepaald wordt dat het voetpad het ge-
deelte van de openbare weg is, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan, dat in het bijzonder ingericht is voor het 
verkeer van voetgangers. Het voetpad is verhard en de scheiding ervan met de andere delen van de openbare weg is duidelijk herken-
baar voor alle weggebruikers. Het heeft tot doel om verplaatsingen te voet op een veilige, comfortabele en eenduidige manier te laten 
verlopen. Het voetpad kan aanliggend of vrijliggend van de rijbaan gelegen zijn. Het feit dat het verhoogde voetpad over de rijbaan 
doorloopt, brengt geen wijziging aan zijn bestemming (art. 2.40 van het verkeersreglement).

Een voetpadverharding moet aangenaam en comfortabel zijn en uitnodigen tot gebruik.
De oneffenheden in voetpaden moeten tot een minimum worden teruggebracht. Dat betekent dat er geen noemenswaardige niveau-
verschillen of putten mogen voorkomen. Het voetpad moet bruikbaar zijn voor elke categorie van gebruiker: van kinderen tot ouderen 
en voor zowel validen als voor slechtzienden en rolstoelgebruikers. De kwaliteit en het comfort mogen niet afhankelijk zijn van het 
soort schoeisel dat men draagt.

rIchtlIjnen Voor wegen Voor VoetgangersVerkeer In functIe Van de toegankelIjkheId

 • De breedte van een voetpad in de bebouwde kom moet minimaal 1,5 m bedragen. Voor wandelpaden en voetgangersverbin-
dingen is 1,8 m echter comfortabeler. Grotere breedtes zijn minder aangewezen tenzij er voldoende voorzieningen worden 
aangebracht die het gebruik ervan door voertuigen (tenzij occasionele of interventievoertuigen) verhinderen.

 • Wanneer de rooilijnbreedte in de bebouwde kom minder is dan 9 m moet de minimumbreedte 1,2 m bedragen.
 • Vernauwingen mogen een maximale lengte van 10 m en een minimumbreedte van 1,2 m hebben.
 • Bij puntvernauwingen (ter hoogte van bomen, verkeersborden, vuilnisbakken) is de minimumbreedte 1 m.
 • Elke weg voor voetgangersverkeer moet een obstakelvrije loopweg van minimaal 1 m  hebben.
 • De vrije doorgangshoogte moet overal minimaal 2,1 m bedragen. Ook overhangend groen mag niet lager hangen.
 • Op regelmatige afstanden (richtgetal 100 m) moet een draairuimte worden voorzien: minimale afmetingen 1,5 m x 1,5 m 

(manuele rolstoel) en aanbevolen: 2 m x 2 m (scooters).
 • Er moeten voldoende rustpunten zijn die maximaal 200 m van elkaar gelegen zijn. Om de 100 m is aan te raden.
 • De hoofdpaden moeten zonder kuilen en drempels zijn. Zelfs drempels van maximaal 2 cm worden in de hoofdpaden verme-

den.
 • Het verharden van hoofdpaden is een noodzaak voor rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens en voor personen die slecht 

te been zijn. Tevens vormt een verhard hoofdpad een oriëntatielijn voor blinden in een groene zone.
 • Een zuiver en effen verharding (zonder kuilen of losliggende tegels) verzekert de rolstoelvastheid en zorgt ervoor dat slecht-

zienden en mensen die moeilijkheden hebben bij het stappen niet struikelen.
 • De verharding moet vlak, aaneengesloten en stroef zijn, ook in natte toestand. Asfalt, tegels, betonklinkers of een slipvrije 

houten vloerbedekking komen hier o.a. voor in aanmerking als rolstoelvaste materialen.
 • Het merendeel van de speeltoestellen moet bereikbaar zijn voor een zo groot mogelijk publiek. Dat kan door een wandelpad 

aan te brengen tussen de toestellen, rekening houdend met de valzones van de speeltoestellen.
 • Aan de wandelpaden (ook bij deze naar de speeltoestellen) moeten rustpunten worden geïnstalleerd met zitgelegenheid en 

een vrije opstelruimte (90 cm x 1,2 m) voor een rolstoel, kinderwagen enz.
 • Afwateringsroosters en toezichtputten moeten buiten de looproute of oversteekplaatsen worden gelegd. Indien dat uitzonder-

lijk niet mogelijk is, moet een aangepast rooster met kleine openingen worden voorzien.
 • Openingen van roosters mogen niet groter dan 2 cm zijn en sleuven moeten haaks op de looprichting liggen. 
 • Het aanbrengen van verlaagde stoepbanden is noodzakelijk voor rolstoelgebruikers. Drempels mogen maximaal 2 cm bedragen.
 • De dwarshelling voor de waterafvloeiing van een voetpad mag maximaal 2% (aanbevolen 1%) bedragen.
 • In de looprichting mag de langshelling in de regel niet groter zijn dan 4%.
 • Niveauverschillen moeten worden opgevangen door een hellingsbaan en desgevallend een bijkomende trap. De hellingsgraad 

van die helling mag hoogstens 5% bedragen voor een maximale lengte van 10 m en hoogstens 7% voor een lengte van 5 m. 
Boven en onder elke hellingsbaan moet er een vlak bordes zijn. Het hellend vlak is minstens 1,2 m breed (zie hellingen in 
voetgangersroutes).

 • Een trap mag niet te steil zijn en is voorzien van slipvrij materiaal. De treden hebben geen overstekende neus. Onder- en 
bovenaan op de trap en op de tussenbordessen zijn de treden aan de bovenkant en de voorkant over de volledige breedte 
voorzien van een contrasterende strook uit slijtvast materiaal (zie hellingen in voetgangersroutes).
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 • Zowel bij trappen als bij hellingen worden aan minimaal één zijde leuningen voorzien, zowel uit veiligheidsoverwegingen als 
voor het comfort (zie hellingen in voetgangersroutes).

 • Brugjes of vlonders sluiten goed aan op de wandelpaden, zeker als ze uit een ander materiaal bestaan. Brugjes hebben aan 
beide kanten een leuning.

 • De breedte tussen de leuningen op hellingen moet minstens 1,2 m bedragen.
 • De breedte tussen de leuningen op trappen moet minstens 90 cm bedragen.
 • Als de straat door de natuurlijke glooiing van het terrein noodgedwongen een te sterke hellingsgraad vertoont, moet men een 

aangepaste parkeerplaats aanleggen op hetzelfde niveau als de inkompartij van het aanliggende publieke gebouw.
 • Blinden hebben een gidslijn nodig om hun weg te vinden met hun stok. Een gidslijn is een natuurlijk element zoals een gevel of 

een grasrand. Als er bij wijze van spreken geen natuurlijke gidslijn aanwezig is, is een geleidelijn aangelegd met ribbeltegels 
aangewezen.

 • Wandelpaden kunnen door hun vormgeving en kleur als speelelement worden beschouwd. Het kleurgebruik ondersteunt een 
goede oriëntering voor personen met een mentale of visuele beperking.

 • Voetwegen moeten goed verlicht zijn.
 • Toegankelijke paden moeten goed onderhouden kunnen worden of men moet kiezen voor onderhoudsvrije materialen.
 • De rand van het pad mag niet overwoekerd zijn door planten.
 • Als in een drassig gebied een houten vlonder wordt aangelegd, moet die een opstaande rand hebben van ongeveer 5 cm. 
 • Paaltjes of constructies om de toegang voor (brom)fietsen te beletten, mogen geen hindernis zijn voor rolstoelgebruikers, 

blinden en slechtzienden.
 • Tourniquets en draaimechanismen als toegangspoort moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Als dat niet mogelijk is, moet 

er een duidelijk aangegeven, alternatieve inkom worden voorzien.
 • Als er een toegangshek of -poortje wordt voorzien, moet dat gemakkelijk te openen zijn waarbij de vrije doorgangsbreedte 

minstens 1 m is.
 • Een draaihek is niet bruikbaar voor personen in een rolstoel of met een kinderwagen.
 • Plant de fietsrekken en -stallingen aan de ingang oordeelkundig in: ze helpen ervoor te zorgen dat fietsen geen obstakels 

vormen op de wandelroutes.
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4.7.1 materIaalkeuze

Voor de materiaalkeuze met betrekking tot toegankelijkheid moet de kwaliteit van het loopvlak van een zodanige aard zijn dat het 
mogelijk is om veilig en comfortabel te stappen en het loopvlak rolstoelvast is. Er dient rekening te worden gehouden met de vlak-
heid, de waterafvoer en de stroefheid van het wegdek. De toelaatbare waarden van de betreffende parameters zijn afhankelijk van de 
categorie waartoe het voetpad behoort.

Daarnaast zijn er nog voetpaden die in natuurgebieden liggen. Gezien hun bijzondere aard stellen zij immers andere eisen aan het 
materiaalgebruik.
Er wordt verondersteld dat de onderfundering, de fundering en het gekozen materiaal voldoen aan de voorschriften van het standaard-
bestek 250.

Mogelijk te gebruiken verhardingen

 • Asfalt of bitumineuze verharding 
 De ontwerplevensduur voor bitumineuze verhardingen wordt gesteld op 20 jaar.
 Voordelen:

 - asfalt kan worden uitgevoerd als continue verharding, zodat er geen naden of oneffenheden optreden. Dat verzekert een hoog 
stapcomfort.

 - mastiekasfalt kan eveneens als een monolietverharding worden uitgevoerd en heeft hierbij het voordeel dat het oppervlak licht 
veerkrachtig is. Vooral op plaatsen waar veel kinderen komen, die gemakkelijk vallen, is dat een ideaal materiaal.

 - mastiekasfalt is ook uitvoerbaar in meerdere kleuren, die kunnen worden aangepast aan de omgeving.
 - asfalt is relatief goedkoop, zowel in aanleg als in onderhoud. Indien er slechts een deel van het voetpad is opgebroken, is het 

mogelijk om enkel de beschadigde plaats te herstellen.
 Nadelen:

 - asfalt is gevoelig voor blijvende vervormingen; waar het mogelijk is dat voertuigen het voetpad overrijden, is een vervorming van 
de bitumineuze afwerkingslaag mogelijk. Dat resulteert in een oneffen oppervlak dat het stapcomfort aanzienlijk vermindert.

 - boomwortels die onder de asfaltverharding groeien, kunnen voor vervormingen zorgen.
 - mastiekasfalt en gekleurd asfalt zijn vrij duur en moeten door gespecialiseerde firma’s worden geplaatst. 

 • Cementbeton 
 De ontwerplevensduur voor betonverhardingen wordt gesteld op 30 jaar.
 Voordelen:

 - beton kan worden uitgevoerd als monolietverharding, wat het aantal voegen en oneffenheden beperkt houdt.
 - cementbeton is weinig gevoelig voor boomwortels zodat deze de verharding niet gaan opstoten.
 - beton heeft een effen en eenvoudige afwerking. Ook kan op eenvoudige wijze worden gezorgd voor stroefheid dankzij een ge-

paste oppervlaktebehandelingsmethode.
 Nadelen:

 - cementbetonverhardingen gedragen zich relatief stijf. Dat type verharding is daarom gevoeliger voor kanteling wanneer het 
voetpad wordt overreden.

 - grote of ongelijkmatige zettingen van de ondergrond kunnen verplaatsing van betonplaten veroorzaken.
 - bij cementbetonverhardingen heeft de ontwerper de keuze tussen klassiek platenbeton of doorlopend gewapend beton. Tech-

nisch gezien is het niet aangewezen om gewapend beton te gebruiken voor voetpaden. Een nadeel is de hogere prijs in aanleg.
 - minder geschikt voor kleine, niet doorlopende oppervlaktes.

 • Kleinschalige materialen
 De levensduur van elementverhardingen wordt gesteld op 15 jaar.

 - Type betontegels
Voordeel:

 c het stapcomfort van betontegels is vrij groot wanneer er gekozen wordt voor een maximumvellingkant van 2 x 2 mm of 
zonder vellingkant én er niet voorzien wordt in een aanleg met voegen. 

Nadelen:
 c betontegels bieden de voetgangers minder comfort in vergelijking met een continue verharding van asfalt of beton (zie 

hoger). Elk element op zich kan kantelen of verzakken.
 c als water zich tussen de boven- en onderlaag kan opstapelen, komen de tegels los te liggen en kunnen ze verzakken.
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 c betontegels kunnen problemen geven bij nat weer en vorst (gladheid). Het is het beste om te voorzien in een oppervlakte-
behandeling.

 - Type betonstraatstenen
Voordeel:

 c het stapcomfort van betonstraatstenen is vergelijkbaar met dat van tegels, maar telt meer voegen. Plaatsing zonder voeg 
en maximumvellingkant van 2 x 2 mm is aangewezen.

Nadelen:
 c betonstraatstenen kunnen problemen geven bij nat weer en vorst (gladheid). Het is het beste om te voorzien in een op-

pervlaktebehandeling.
 c bij ongelijke belasting en falende onderbouw zijn ze gevoelig voor spoorvorming en/of verzakkingen.

 - Gebakken klinkers
Voordeel:

 c het stapcomfort is vergelijkbaar met dat van tegels en betonnen straatstenen.
Nadelen:

 c gebakken klinkers zijn gladder bij nat weer en vorst.
 c ze zijn in de regel duurder en zijn meer vatbaar voor beschadigingen bij onoordeelkundige plaatsing.

 - Elementen in natuursteen
Voordeel:

 c elementen in natuursteen zijn hoofdzakelijk zeer duurzaam en ogen mooi.
Nadelen:

 c beperkte keuze gezien natuursteen (bijv. kasseien, gekloven stenen) ongeschikt is om comfortabel te kunnen stappen. In 
veel gevallen kan er enkel worden gewerkt met onregelmatige voegen.

 c bij regenweer of vorst zijn effen natuurstenen vaak glad. De gladheid kan worden verminderd door een gepaste, maar he-
laas kostprijsverhogende oppervlaktebewerking.

 c sommige natuurstenen elementen zijn vorstgevoelig, wat aanleiding geeft tot beschadigingen.
 c natuurstenen elementen moeten zeer professioneel worden geplaatst, wat de aanlegkosten verhoogt.
 c natuurstenen elementen zijn op zich al vrij duur. Hoe groter de elementen, hoe comfortabeler om op te lopen, maar ook 

hoe duurder.

 • Halfverhardingen
 Dolomiet- of kalksteenverhardingen en ternair zand zijn voorbeelden van halfverhardingen. De samenstelling van deze halfverhar-

dingen wordt beschreven in het standaardbestek 250 van de wegenbouw.
 Voordeel:

 - deze materialen zijn eenvoudig verwerkbaar en goedkoop in aanleg.
 Nadelen:

 - wanneer ook fietsers en occasioneel gemotoriseerd verkeer mede gebruikmaken van deze wegen, wordt het oppervlak al snel 
ongelijk, waardoor het loopcomfort snel afneemt.

 - het is niet geschikt voor manuele rolstoelen.
 - halfverhardingen moeten regelmatig worden onderhouden om een optimale begaanbaarheid en loopcomfort te kunnen garande-

ren.

 • Hout
 In vergelijking met de andere materialen heeft hout een beperkte levensduur.
 Voordeel:

 - het leent zich uitstekend voor beloopbare constructies.
 Nadelen:

 - bij regenweer of vorst wordt het snel glad.
 - mosvorming veroorzaakt gladheid.



Vmsw - c 2008

4. toegankelijkheid

VMSW - Infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten - 2009 55

4.8 hellIngen In Voetgangersroutes: kIezen tussen hellIng en traP

4.8.1 hoogteVerschIllen In het algemeen

Hoogteverschillen dienen zoveel mogelijk vermeden te worden binnen de loopzones. Hoogteverschillen van meer dan 2 cm kunnen 
rolstoelgebruikers niet meer (zelfstandig) overbruggen (ook hinderlijk voor kinderwagens, personen die moeilijk te been zijn, mensen 
met boodschappenwagentjes enz.).
2 cm hoogteverschil aan bijv. oversteekplaatsen is dan ook het maximum. Het is aangewezen om de trottoirband ter hoogte van de 
oversteekplaatsen te verlagen tot op het rijwegniveau, of tot op maximaal 2 cm. 

Voor blinden en slechtzienden betekent de aanwezigheid van een helling (‘afrit’, ‘voetpadafschuining’) dat de trottoirband als na-
tuurlijke gidslijn (een zeer belangrijk oriëntatiepunt) op de plaats van de helling wegvalt. Ook voor kinderen die van de ouders ‘op 
de stoep moeten blijven’ is dat het geval. Dat probleem kan worden opgelost door de helling tactiel en visueel te markeren met een 
helderheidscontrast en noppenprofiel op de bestrating of door de schuine trottoirband buiten de looproute van personen met een 
visuele beperking aan te brengen.

Bij hoogteverschillen van meer dan 2 cm dienen er speciale voorzieningen te worden getroffen. Afhankelijk van het te overbruggen 
hoogteverschil zijn volgende voorzieningen wenselijk:
 • 2 cm tot 20 cm: hellend vlak
 • 20 cm tot 100 cm: hellend vlak en trap
 • 100 cm tot 180 cm: trap
 • meer dan 180 cm: trap of liftsysteem

4.8.2 hellIngen

Hellingspercentages

De hellingshoek dient zo klein mogelijk te zijn. 
Als toegankelijke percentages worden 7% en 
liefst 5% gehanteerd. Bovenaan en onderaan elk 
hellend vlak wordt er een vlak bordes van mi-
nimaal 1,5 x 1,5 m voorzien. Na de maximale 
toegelaten lengte van respectievelijk 5 m of 10 
m moet er een tussenbordes met een minimum-
diepte van 1,5 m zijn. 

Indien het te overbruggen niveauverschil < 25 
cm is, is het voldoende om aan de zijkant een 
schamprand van minimaal 5 cm te voorzien. 
Wanneer het niveauverschil > 25 cm is, dient er 
een afscherming van minimaal 1 m te worden 
voorzien.
Een helling, steiler dan 5 à 7% dient best in com-
binatie met een trap te worden toegepast.

   

Schematische voorstelling van overbrugging van een hoogteverschil d.m.v. een helling
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Hoogteverschillen en lengte van een helling

Om de optimale relatie tussen het hoogteverschil en de minimaal benodigde lengte van de helling te bekomen, kan volgende formule 
worden gebruikt:

Lengte = [ (hoogte – 0,1) x 11,1 + 10 ] x hoogte
waarbij lengte en hoogte in meter worden uitgedrukt.

De algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 29 april 1997 voorziet:

Uiteraard worden best de richtwaarden gevolgd en kiest men enkel in uitzonderlijke situaties voor de maximumwaarden.
Niet alleen de hellingsgraad, maar ook de noodzakelijke bewegingsruimte, de vormgeving en de aansluiting van het voetpad op de 
rijbaan en de vormgeving van de goot zijn cruciaal voor het gebruik door rolstoelgebruikers.

rIchtlIjnen Voor hellIngen 

 • De verlichtingssterkte op het loopoppervlak moet minstens 50 lx bedragen.
 • De breedte moet groter dan 1,2 m zijn.
 • De horizontale keerruimte moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 2 x 2 m aan het begin en het einde van de helling.
 • De maaswijdte van de roosters e.d. moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 2 cm.
 • De bouwheer moet ten minste één horizontale rustplaats (bordes) voorzien per 0,5 m hoogteverschil met een diepte van 1,5 m 

of meer (opdat rolstoelgebruikers voldoende plaats hebben om er stil te staan).
 • Er moet een valbeveiliging worden aangebracht:

 - bij 0,25 m hoogteverschil of minder: een rand van minstens 5 cm;
 - bij meer dan 0,25 m hoogteverschil: een afscherming van minstens 1 m;
 - openingen in afscherming van maximaal 0,1 m;
 - bij meer dan 0,25 m hoogteverschil: een leuning voorzien op een hoogte tussen 0,85 en 0,95 m met een diameter van 3 tot 

5 cm en minstens 5 cm omvatbaar;
 - een belastbare leuning van minstens 2000 N.

4.8.3 traPPen

Personen met een visuele beperking ervaren plots wegduikende dalende trappen (bijv. naar een ondergrondse parking) als echte val-
kuilen. Het is dan ook van groot belang dat deze gevarenzones met een eenvormig waarschuwingssysteem worden aangeduid. Dat kan 
door noppentegels (in een contrasterende kleur ten opzichte van de omgeving) over de volledige breedte van de trap aan te leggen op 
0,6 m voor de gevarenzone. De diepte van de markering is 0,6 m.

Een goede markering van traptreden is ook van belang. De aantrede van elke trede (die de neus van de trap vormt) wordt best voorzien 
van een contrastmarkering, bijv. in hetzelfde materiaal van de trede of een 0,1 m brede strip in een contrasterende kleur, over de 
volledige breedte of een strook naast de leuning.

Hoogteverschil in cm Max. hellingsgraad in % Richtwaarde  hellingsgraad in %

2 - -

10 12 10

10 tot 25 10 8,3

25 tot 50 8 6,25

> 50 5 -
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rIchtlIjnen Voor traPPen 

 • Trappen moeten zoveel mogelijk tegen weersinvloeden zoals ijzel en sneeuw worden beschermd: zo nodig worden zij overdekt.
 • Goede verlichting is noodzakelijk: de verlichtingssterkte op loopoppervlak moet minstens 50 lx bedragen.
 • De breedte van de trap moet minstens 1,2 m zijn (tussen de leuningen).
 • Er moet een horizontaal vlak van 1,2 m x 1,2 m of meer aan het begin en het einde van de trap worden aangelegd.
 • De afmetingen van de gesloten treden moeten aan de volgende eisen voldoen:

 - optrede: maximaal 0,15 m;
 - aantrede: minimaal 0,30 m.

 • De som van aantrede en tweemaal optrede is tussen 0,60 m en 0,65 m.
 • Men moet ten minste één horizontale rustplaats (bordes) voorzien met een diepte van 1,2 m of meer per 1,8 m hoogteverschil. 

4.8.4 leunIngen

Zowel bij trappen als bij hellingen is het aangewezen om aan minimaal één zijde leuningen te voorzien, zowel uit veiligheidsover-
wegingen als voor het comfort. Voor oudere mensen, mensen die slecht te been zijn, mensen met evenwichtstoornissen of met een 
verminderd uithoudingsvermogen kunnen leuningen een grote steun bieden. De leuningen zijn bij voorkeur in een contrasterende kleur 
ten opzichte van de omgeving en moeten goed met de hele hand kunnen worden omvat. Hiervoor is een diameter van ca. 4 à 5 cm 
vereist. Er dient voor de handrails gebruikgemaakt te worden van een gripvast materiaal. De vrije ruimte tussen de leuning en een 
eventuele wand moet minimaal 4 cm, maar liefst 6 cm bedragen. Leuningen worden aangebracht tussen 85 cm en 1 m. Er wordt het 
best een tweede leuning op 70 cm hoogte voor kinderen geplaatst. Ze lopen ononderbroken door op de tussenbordessen en lopen 40 
cm door aan het begin en het einde van de trap.

4.8.5 oVersteekPlaatsen

Een voetgangersoversteekvoorziening is te omschrijven als een infrastructurele voorziening die het voor de voetganger veiliger en 
aangenamer maakt om de rijweg over te steken. Naar toegankelijkheid vormen zij een essentiële schakel in de ketting.

Met betrekking tot sociale woonwijken volstaan meestal niet-gemarkeerde voetgangersoversteekvoorzieningen. Dat zijn plaatsge-
bonden ingrepen in de weginrichting die een oversteekgelegenheid suggereren en zo bewust het oversteekcomfort verhogen of de 
aandacht trekken van de weggebruikers.
Deze gesuggereerde oversteekvoorziening houdt het midden tussen een georganiseerde oversteek, zoals een zebrapad, en het ongeor-
ganiseerde oversteken zoals dat in woonerven en voetgangerszones gebeurt.

De meest voorkomende niet-gemarkeerde voetgangersoversteekvoorzieningen

 • Uitstulping van het voetpad
 Dat is een plaatselijke verbreding van de stoep aan de kant van de rijbaan, met als doel de snelheid van het autoverkeer te verlagen. 

Verticale elementen en verlichting zorgen voor accentuering en herkenbaarheid.
 De uitstulping mag geen fietspad onderbreken.
 Bij tweerichtingsverkeer moet er minimaal 4,5 m overblijven tussen de trottoirranden. Bij eenrichtingsverkeer is dit minimaal 3,25 

m. Verticale elementen dienen zo te worden uitgevoerd dat het zicht van en op de overstekende voetganger niet wordt belemmerd.

 • Versmalling van de rijbaan
 De rijbaan kan over een beperkte lengte worden versmald om een snelheidsverlaging te verkrijgen. De oversteeklengte en de over-

steektijd nemen af waardoor de lokale oversteeksituatie veiliger wordt. Een versmalling kan eenzijdig of tweezijdig zijn. Voor een 
effectievere snelheidsverlaging wordt aanbevolen om een combinatie met een plateau te voorzien. 

 Tweezijdige versmallingen met twee rijstroken moeten minimaal 4,5 m breed zijn. Tweezijdige versmallingen tot één rijstrook en 
eenzijdige versmallingen moeten minimaal 2,75 m breed zijn bij aparte fietspaden en 3,25 m indien er geen aparte fietspaden zijn. 
Om het versnellen binnen de versmallingen tegen te gaan is het aangeraden om de lengte ervan te beperken tot 10 m.

 Verticale elementen (bomen, paaltjes enz.) versterken de herkenbaarheid van versmallingen, maar mogen het zicht van en op de 
overstekende voetganger niet belemmeren.
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 • Uitritconstructie
 Als een poorteffect (bijv. bij de ingang van een zone 30) kan het trottoir ter hoogte van een zijstraat doorlopen over de rijbaan in 

hetzelfde materiaal en zonder niveauverschillen. Uitritconstructies zijn bij uitstek geschikt voor de afbakening van verblijfsgebie-
den met lage verkeersintensiteiten. De snelheid bij het inrijden wordt drastisch verlaagd door het gebruik van een oprijdbare trot-
toirboord of inritblokken. Vergeet echter niet dat doorlopende verhoogde stoepen ter hoogte van zijstraten voetgangervriendelijk 
zijn, op voorwaarde dat er geen voorrang van rechts geldt omdat er dan een conflictsituatie ontstaat met het verkeersreglement.

 • Snelheidsremmende voorzieningen
 Snelheidsremmende voorzieningen kunnen worden onderverdeeld in horizontale en verticale voorzieningen. Onder horizontale snel-

heidsremmende voorzieningen worden onder meer asverschuivingen en poorteffecten begrepen, onder verticale onder meer ver-
keersdrempels en verkeersplateaus.

 Een verkeersdrempel is een verhoging van het wegdek over een korte afstand, een verkeersplateau over een grotere lengte. Pla-
teaus lenen zich zeer goed tot toepassing op kruispunten. Opdat een verkeersdrempel, een verkeersplateau, een asverschuiving of 
een poort effectief zouden zijn, worden ze best aangelegd in combinatie met een uitstulping of een versmalling. Let wel dat een 
verkeersdrempel zelf geen oversteekplaats mag zijn.

 • Andere materiaalkeuze
 De toepassing van verschillende en contrasterende verhardingsmaterialen trekt de aandacht van de automobilist. Van deze ver-

hoogde aandacht kunnen overstekende voetgangers dan profiteren. De snelheidsverminderende voorzieningen komen het beste tot 
hun recht als het wegdek op die plaatsen in een contrasterend materiaal wordt aangelegd. Bijkomend is het noodzakelijk om ter 
hoogte van de oversteekvoorziening een gepaste verlichting te voorzien. Bij sneeuwval of sterke vervuiling verliest deze voorziening 
echter zijn effect.

 • Middeneiland
 Voor meer verkeersluwe situaties is dit een voorziening die tegengestelde verkeersstromen scheidt en door voetgangers kan worden 

gebruikt om de oversteek te onderbreken (belangrijk voor personen met een handicap en senioren). De breedte van een middenei-
land bedraagt bij voorkeur minimaal 2,5 m. Een lage boordsteen verhoogt het comfort van de voetganger. Eventueel aangebrachte 
verticale elementen mogen het zicht van de overstekende voetgangers niet hinderen.

rIchtlIjnen Voor oVersteekPlaatsen

 • Plaatselijke (niet te vermijden) hoogteverschillen mogen maximaal 2 cm bedragen.
 • Stoepranden (boordstenen) moeten plaatselijk worden verlaagd.
 • Naast de helling moet ook in een afstap binnen het oversteekgebied worden voorzien voor mensen die slecht te been zijn 

(stok- en krukgebruikers).
 • Vermijd een holle weggoot of greppel langs de stoeprand ter plaatse van een voetpadverlaging of afrit. De rolstoelwielen 

komen vast te zitten en de rolstoel zou kunnen kantelen.
 • Het hoogteverschil tussen de rijweg en de verhoogde stoep kan ook worden opgeheven door de rijweg op kruispunten te verho-

gen tot op het peil van het trottoir (verkeersplateau). Deze oplossing heeft twee voordelen: voetgangers moeten geen verschil 
overbruggen en automobilisten passen hun snelheid aan ter hoogte van de oversteekplaats. Een nadeel van deze oplossing is 
dat ze de oriëntatie van blinden en slechtzienden bemoeilijkt. Een visuele en tactiele aanvullende voorziening is dan noodza-
kelijk. Dat geldt eveneens voor de scheiding van fiets- en voetpad.

 • Oversteekplaatsen moeten haaks op de rijweg aansluiten en zoveel mogelijk in het verlengde liggen van de obstakelvrije loopzone.
 • In de woonkernen en op plaatsen waar veel voetgangersverkeer verwacht wordt, moet de oversteekplaats worden voorzien 

van waarschuwingsmarkeringen en geleidelijnen.
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4.9 InformatIe, sIgnalIsatIe en bewegwIjzerIng

Het doel van de ontwerper van de buitenruimte moet in de eerste plaats een logisch concept zijn dat de noodzaak aan  bijkomende 
signalisatie en bewegwijzering vermijdt of beperkt. Dat belet echter niet dat ook een goed ontwerp zo nodig moet worden ondersteund 
met infodragers. De publieke ruimte mag evenwel niet beter toegankelijk worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid is. Dat komt 
niemand, en zeker niet de personen met een beperking ten goede. Door een teveel aan informatie zal er eerder verwarring ontstaan, 
niet alleen bij mensen met een beperking maar bij iedereen.

Er moet dus steeds correcte, gerichte, beknopte, leesbare, maar ook hoorbare informatie worden doorgegeven: 
 • voor personen met een verstandelijke beperking in de breedste zin van het woord (gaande van een kleuter, een bejaarde, iemand 

met geheugenstoornissen, mensen met een beperkt onderwijsniveau enz.) is een eenvoudige en vooral duidelijke informatieover-
dracht essentieel.

 • mensen die de taal niet kennen en mensen die niet kunnen lezen of er moeilijkheden mee hebben, zijn aangewezen op herkenbare 
pictogrammen en symbolen. 

 • personen met een auditieve beperking zijn voornamelijk aangewezen op visuele informatie.
 • voor personen met een visuele beperking is een tactiele of auditieve aanvulling meestal noodzakelijk (zie 4.9.2).

Ook qua toegankelijkheid is het verschaffen van informatie belangrijk opdat niemand voor verrassingen komt te staan. Het is bijv. nut-
tig om te weten of er aangepaste parkeerplaatsen, een overdekte schuilplaats, aangepast sanitair, een bushalte enz. in de buurt zijn. 
Maar het is ook goed om weten of een verharde weg overgaat in een zandweg, of er steile hellingen of trappen te verwachten zijn, of 
er gevaar is voor gladheid, of er verderop een te smalle doorgang is voor bijv. elektronische scooters enz.

Het gebruik van kleuren en contrasten is voor iedereen van belang. Maar ook uniformiteit in de informatievoorziening is zeer belang-
rijk: zelfde lettertype, stijl van de pictogrammen, type en systeem van de informatieborden enz.

De informatie moet leesbaar en begrijpbaar zijn voor iedereen en op een logische en waarneembare plaats worden aangebracht. De 
leesbaarheid van informatie houdt eveneens in dat deze zo opgesteld is dat ze ook makkelijk bereikbaar is zonder een obstakel te 
vormen voor de directe circulatiestroom. 

Het verdient de voorkeur om steeds de combinatie van visuele, tactiele en auditieve informatie te voorzien. 

rIchtlIjnen Voor VIsuele InformatIe

 • Cijfers en letters
 - Maak geen teksten met cursieve letters of alleen hoofdletters.
 - Gebruik een duidelijk leesbaar lettertype dat bestaat uit schreefloze letters (zonder dwarsstreepjes aan de uiteinden zoals 

bijv. Arial en Verdana in tegenstelling tot Times new roman). 
 - Zorg voor de juiste afmetingen van letters (afhankelijk van de leesafstand). Als vuistregel geldt dat de hoogte van letters 

minimaal 1% van de leesafstand moet zijn. Voor belangrijke informatie dient de hoogte van letters 1/25e van de leesaf-
stand te bedragen. Voor bewegwijzering bedraagt de minimale grootte van de letters 50 mm.

 • Contrasten en kleurgebruik
 - Een goed contrast (het verschil in helderheid tussen het teken en de achtergrond) draagt bij tot de leesbaarheid en heeft 

zelfs een grotere invloed op de leesbaarheid dan de verlichting. Het is aangewezen om met grijswaarden te werken (don-
kere letters/figuren op een lichte achtergrond of lichte letters op een donkere achtergrond).

 - Gebruik contrasterende kleuren maar geen reflecterende of felle kleuren en beperk ook het aantal kleuren. Het is zeker 
raadzaam om het kleurgebruik te beperken tot rood, oranje, geel, groen en blauw. Bepaalde kleuren hebben een psycholo-
gische betekenis gekregen. Gebruik dan ook associaties die bij de kleuren passen. Zo staat rood voor gevaarlijke situaties 
en groen voor veiligheid. Geel wijst dan weer op een gewijzigde situatie waarbij het gevaar dreigt om lichamelijk gewond 
te raken. Blauw verwijst naar hygiëne enz.

 - Vermijd:
 c de combinatie rood/groen (een groot aantal personen kan deze kleuren niet onderscheiden);
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 c zuiver zwart-wit kleurgebruik (geeft dikwijls een te groot contrast en werkt daardoor verblindend);
 c  transparante, oneffen achtergronden.

 - Een goed kleurgebruik draagt bij tot de duidelijkheid. Indien het gebruik van kleur op een correcte manier wordt toege-
past, dan ondersteunt die de contrastwerking.

 - Het is noodzakelijk om figuren en letters in kleur steeds een zwarte rand te geven.

 • Pictogrammen/logo’s/tekens/symbolen
 - Pictogrammen ondersteunen de leesbaarheid, zeker bij langere teksten. Pictogrammen worden dan ook aanzien als een van 

de beste en makkelijkste manieren om op een eenvoudige manier iets duidelijk te maken. Sommige tekens zijn trouwens 
al begrijpbaar zonder tekst.

 - Het is aangewezen om zoveel mogelijk gebruik te maken van internationaal goedgekeurde pictogrammen en gestandaardi-
seerde tekens. Indien dat niet mogelijk is, maak dan gebruik van eenvoudige tekens:

 c  van het opschrift dat door een pictogram wordt vervangen, moeten mensen zich eenvoudig een beeld kunnen vormen;
 c  gebruik alleen pictogrammen die een zelfstandig begrip weergeven, geen combinatie van begrippen;
 c  voorzie begrijpelijke symbolen in combinatie met een typerend kleurgebruik en een zwarte omlijning.

 • Hinderlijke schitteringen, verblinding en reflecties
 - Het gebruik van matte materialen voor achtergrond en opschrift is nodig om hinderlijke schitteringen, verblindingen en 

reflecties te vermijden.
 - Bij gebruik van informatie achter glas dient men ervoor te zorgen dat er geen rechtstreeks licht op het glas valt om hin-

derlijke schitteringen te vermijden. Ook dient de afstand tussen het glas en de eigenlijke informatie daarom liefst zo klein 
mogelijk gehouden te worden. Kunstmatige verlichting kan ook extra reflectie op het glas veroorzaken.

4.9.1 de PlaatsIng Van borden

De informatieborden moeten worden geplaatst op een logische locatie, buiten de circulatiestroom. Voor een informatiebord is een vlak 
grondvlak in een rolstoelvast materiaal met een draaicirkel van minimaal 1,5 m noodzakelijk. 
Informatieborden staan vaak te hoog voor rolstoelgebruikers, maar ook voor kinderen en personen die klein van gestalte zijn.

Als plaatsingshoogte van de informatie gelden volgende richtgetallen:
 • grote leesafstand (bijv. bewegwijzering): 2,2 m
 • kleine leesafstand (bijv. naambordjes): tussen 1,4 m en 1,6 m
 • grote informatieborden op kleine leesafstand:

 - middelpunt op ca. 1,25 m
 - geplaatst onder een hoek van 10°

Borden mogen maximaal 10 cm van de muur uitsteken om te vermijden dat ze een obstakel vormen.

4.9.2 tactIele InformatIe en audItIeVe InformatIe

Bepaalde ononderbroken geluiden (een rateltikker, een fontein) kunnen de oriëntatie vergemakkelijken voor blinden en slechtzienden. 
Door de aard en de ligging van de meeste sociale woonprojecten is het aanleveren van informatie op deze wijze echter zelden nood-
zakelijk. Als er dan toch nood aan zou zijn, zal de wijze waarop dat moet gebeuren hoogstwaarschijnlijk in een ruimer geheel moeten 
worden gezien, waarbij op dat ogenblik best een beroep gedaan wordt op ondersteuning door deskundigen.
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4.10 VerlIchtIng Van VoetgangersVoorzIenIngen 

Bij het ontwerpen van voetgangersvoorzieningen 
wordt doorgaans te veel uitgegaan van de dag-
lichtsituatie. Er dient echter ook rekening gehou-
den te worden met de situatie bij duisternis. Een 
goede verlichting draagt immers bij tot een hoger 
(subjectief) veiligheidsgevoel en een positievere 
belevingswaarde, wat bijgevolg ook de gebruiks-
waarde van de voetgangersvoorziening in het alge-
meen ten goede komt. In woonstraten, woonerven 
en op pleinen kan (bijkomende) sfeerverlichting 
de belevingswaarde nog verhogen.

In dit onderdeel gaat het in de eerste plaats om 
voetpadverlichting. Voor verlichting van wegen 
voor gemengd verkeer en van de rijbaan, kan het 
algemeen typebestek 005 ‘Uitrusting voor open-
bare verlichting’ worden geraadpleegd.

Er is een duidelijk verschil tussen de eisen voor 
de openbare verlichting voor wagens en voor voet-
gangers.
Een aangepaste openbare verlichting voor gemo-
toriseerde weggebruikers moet zorgen voor een 
voldoende en een zo eenvormig mogelijke lumi-
nantie (uitgedrukt in candela/m2 = cd/m2), en dat 
zonder dat er verblinding optreedt. Dergelijke lu-
minantie zorgt ervoor dat het wegdek met al zijn 
onderdelen en met voldoende details zichtbaar is 
voor de weggebruikers, en dat van op voldoende 
afstand. Hierdoor kan deze weggebruiker het ver-
loop van de weg en de aanwezigheid van even-
tuele hindernissen op deze weg voldoende vooraf 
zien, herkennen en hierop gepast reageren. Dat 
maakt een comfortabel en veilig verkeer mogelijk.
Een gepaste openbare verlichting voor voetgan-
gers heeft vooral een ander doel.
Het is natuurlijk van belang dat de voetganger op 
een redelijke afstand het wegdek met eventuele 
oneffenheden en hindernissen voldoende ziet op-
dat hij niet zou struikelen of ergens tegenaan lo-
pen. Een aangepaste maatstaf hiervoor is de hemisferische verlichtingssterkte.
Het aspect openbare en sociale veiligheid is echter voor voetgangers minstens even belangrijk: de voetganger wil worden beschermd 
tegen onvriendelijkheid, tegen diefstal, tegen aanrandingen. Hij wil niet worden geconfronteerd met vandalisme, diefstal, inbreuken 
op de goede zeden enz. Hiertoe moet een voetganger de personen en hun gezicht, ook ’s avonds en ’s nachts, kunnen zien en herkennen 
en dat van op een redelijke afstand. Een bepaalde minimale semicilindrische verlichtingssterkte op een hoogte van 1,5 m is hiervoor 
vereist.
Daarnaast moet ook relevante informatie, zoals straatnaamborden en huisnummers, voldoende zichtbaar zijn. 
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4.11 aandachtsPunten Voor het beheer Van straten, PleInen, 
groenaanleg en wegwerkzaamheden

Bewoners en gebruikers van de buitenomgeving zorgen voor problemen als ze losse obstakels plaatsen op het voetpad. Het achterlaten 
van fietsen, bloempotten, vuilniszakken enz. kan een uitstapje van personen met beperkingen onnodig bemoeilijken. Een verkeerd 
geparkeerde auto kan de oorzaak zijn van een gedwongen ommekeer voor de rolstoelgebruiker. Te laag hangende luifels of borden zijn 
hinderlijk voor blinden en slechtzienden.

Daarom moeten:
 • tijdelijke obstakels in wandelzones geweerd worden:

 - situering van reclamepanelen, prijslijsten, menu’s, enz. bepalen (bouwverordening);
 - verkoopkraampjes voor de winkels in voetgangerszones verbieden;
 - als terrasjes een deel van het voetpad innemen, de vrije doorgang en gidslijn waarborgen;
 - laden en lossen op voetpaden is uit den boze: chauffeurs moeten gewezen worden op de gevolgen voor voetgangers;
 - het stallen van fietsen op voetpaden vermijden: zorgen voor goede fietsparkeerplaatsen buiten de looproute.

 • sneeuw en ijs geruimd worden 
 • routine-inspecties gehouden worden
 • onderhoud uitgevoerd en gecontroleerd worden:

 - voetpaden onderhouden; 
 - zones voorzien om honden uit te laten enz.;
 - beplanting niet laten overgroeien, obstakelvrije hoogte en breedte bewaren.

 • tijdig herstellingen uitgevoerd worden, zodat het risico op valpartijen verkleind wordt.

Ook bij wegwerkzaamheden zijn er drie belangrijke aandachtspunten: 
 • een veilige afscherming;
 • een alternatieve looproute en een opvallende signalisatie;
 • (weg)werkzaamheden aan voetpaden goed plannen en informatie verstrekken over de werkzaamheden.

4.12 aandachtsPunten Voor het onderhoud

Zowel voor fietsers als voor voetgangers is het onderhoud van (verharde en onverharde) bermen noodzakelijk uit veiligheidsoverwegin-
gen. Wanneer een onderhoud van de bermen uitblijft, kunnen bij bomen en struiken gevaarlijke situaties met overhangende takken, 
losliggende bladeren en takken ontstaan. Een goed concept en de juiste plantenkeuze vormen dus de basis voor een blijvend toegan-
kelijke publieke ruimte.

Te zwakke of te dunne onderfunderingen veroorzaken vaak verzakkingen waarin gronddeeltjes zich ophopen en zaden zich ontwikkelen. 
Hetzelfde fenomeen treedt op bij oneffen aangelegde verhardingen en in voegen. Aangezien de begroeiing op voetpadverhardingen 
zeker het comfort en soms ook de verkeersveiligheid in het gedrang brengt (gladheid), bestaat het beheer meestal uit het verwijderen 
van deze vegetatie. Hierbij is het gebruik van herbiciden nooit een goede natuurtechnische oplossing. Bijgevolg zullen alternatieve 
methodes en richtlijnen moeten worden uitgewerkt (bijv. handmatige of thermische verwijdering).

De gemeente is na de definitieve keuring (en in principe dus na drie onderhoudsjaren uitgevoerd door de aannemer die de aanleg 
deed) in het algemeen verantwoordelijk voor het onderhoud van voetpaden op haar grondgebied. Zij kan echter ook een specifiek 
gemeentereglement opstellen dat iedere bewoner verantwoordelijk stelt voor het onderhoud van het voetpad voor zijn woning. Bij 
politieverordening kan dan niet alleen de reinheid, maar ook het onderhoud van de voetpaden – weliswaar enkel met het oog op de 
veiligheid en het gemak van de voetganger – ten laste worden gelegd van de aangelanden. De verantwoordelijkheid voor een veilige 
stoep blijft politioneel wel rusten bij de gemeente.

Indien de gemeente geen specifiek gemeentereglement voor het onderhoud van voetpaden uitvaardigt, zijn de bewoners m.a.w. niet 
verplicht om de voetpaden voor hun woning te onderhouden.
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Sinds 31 maart 2002 bestaat het decreet op de onkruidbestrijding. Het verbod op het gebruik van pesticiden op het openbaar domein 
is van kracht sinds 1 januari 2004. Dat vergt andere, aangepaste methodes van onkruidbestrijding:
 • handmatige verwijdering: arbeidsintensief, maar de meest natuurtechnische oplossing
 • thermische verwijdering

 - Een voordeel van deze methode is dat de op de verharding liggende zaden mee worden vernietigd.
 - Afgestorven vegetatie blijft achter op de verharding en een mechanische of handmatige verwijdering van de plantresten blijft 

noodzakelijk.
 - Aanwezig straatmeubilair bemoeilijkt de thermische verwijdering.

 • mechanische verwijdering
 - De begroeiing wordt door ronddraaiende borstels van de verharding geveegd.
 - Naast plantenresten worden tegelijkertijd andere resten zoals gronddeeltjes en zwerfvuil verwijderd. De wortels blijven echter 

meestal zitten zodat de behandeling regelmatig moet worden herhaald.
 - Aanwezig straatmeubilair bemoeilijkt de mechanische verwijdering.

4.13 sPecIfIeke gebIeden

De hieronder vermelde gebieden zijn dankzij hun statuut erg geschikt om een hoge graad van toegankelijkheid te bekomen via een 
goed concept.

 • Woonerf en erven
 Voor de beschrijving van een woonerf, zie hoofdstuk 2, punt 2.1.2.

 • Zone 30
 Voor de beschrijving van een zone 30, zie hoofdstuk 2, punt 2.1.1.

4.14 toegankelIjkheId Voor brandweer en andere PublIeke 
hulPVerleners

Niet alleen de privégebruiker maar ook sommige openbare zorgverstrekkers moeten onder bepaalde omstandigheden toegang krijgen 
tot deze gebieden. Vooral de brandweer verdient hierbij een aparte vermelding. Hierna volgt de algemene regelgeving inzake de toe-
gankelijkheid voor de brandweer(wagens) met betrekking tot het openbaar domein in (sociale) woonwijken.

4.14.1  wettelIjk kader

Omtrent brandbeveiliging zijn er nog geen specifieke wetten en verordeningen van toepassing wat de bereikbaarheid van gebouwen 
(sociale woongelegenheden) betreft.
Belangrijke documenten aangaande de toegankelijkheid zijn evenwel:
 • KB van 07 juli 1994: ‘Koninklijk besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan 

nieuwe gebouwen moeten voldoen.’
 • KB van 19 december 1997: ‘Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnor-

men voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.’
 • KB van 04 april 2003: ‘Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen 

voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.’

Steunend op deze documenten vindt u hieronder ter informatie en inspiratie een voorstel van algemeen reglement met betrekking 
tot de bereikbaarheid van gebouwen (uitgewerkt door de brandweer van Antwerpen), toepasbaar op sociale woongelegenheden. Dat 
voorstel dient als richtlijn.
De voormelde documenten gaan wel uit van de basisnormen. Dat kan soms leiden tot brede wegen en onhoudbare draaicirkels in woon-
wijken. In dergelijk geval moet in overleg met de brandweer een specifieke oplossing worden gezocht die de brandveiligheid en een 
aanvaardbare algemene vorm van wegenaanleg verzoent.
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Met betrekking tot het plaatsen van paaltjes moet de ontwerper contact opnemen met de plaatselijk bevoegde brandweer om een 
goed systeem te hebben waarbij de toegang van de hulpdiensten gewaarborgd blijft. Er bestaan immers nog andere oplossingen dan 
de hierna aangehaalde, vandaar dat contact met de plaatselijke brandweer noodzakelijk is. Voor elk project dient er steeds een af-
zonderlijk preventieadvies gegeven te worden door de plaatselijke brandweerdiensten die instaan voor de brandbescherming op het 
grondgebied waartoe het project behoort.
Het reglement heeft als doelstelling:
 • de bereikbaarheid van alle gebouwen door de brandweer te garanderen;
 • uniformiteit te creëren op preventiegebied.

4.14.2  algemene kenmerken Voor de oPenbare weg ten behoeVe Van de brandweer

De hierna behandelde onderwerpen vormen het basisadvies van de brandweer. Bij afwijkende situaties kan de brandweer steeds bij-
komende maatregelen adviseren.

 • Voor een goede bereikbaarheid door brandweerwagens 
dient de rijweg op de openbare weg minstens volgende 
kenmerken te hebben:
 - een minimale vrije breedte:

 c 3,5 m voor wijken met uitsluitend woonfunctie 
waarbij steeds een opstelbreedte van minimaal 
4 m beschikbaar is;

 (Noot: Motivatie 3,5 m: indien de rijweg 4 m breed 
is, zal bij foutparkeren de doorgang voor auto’s 
nog mogelijk zijn, maar niet voor vrachtwagens. 
Problemen zullen te laat worden vastgesteld. Bij 
totale versperring van de doorgang zal door de po-
litie eerder actie worden ondernomen.)

 c 4 m voor wijken waarin winkels en bedrijven gele-
gen zijn met een normaal risico;

 (Noot: 4 m aanhouden. Doordat vrachtwagens zich 
in deze straten vast zullen rijden, zal de doorgang 
verzekerd moeten blijven. Bij versperring zal de 
politie actie moeten ondernemen.)

 c 6 m voor wijken met hoge gebouwen, voor KMO-
zones of voor hoofdverbindingswegen;

 (Noot: 6 m is breedte opstelling. Tevens kunnen 
twee vrachtwagens of bussen elkaar hier kruisen.)

 c 8 m voor doodlopende wegen waarlangs gebouwen 
gepland zijn waarvan de hoogte van de bovenste 
bouwlaag hoger is dan 10 m en die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 (gewijzigd 
bij KB van 19 december 1997 en 4 april 2003) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing 
waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

 - een minimale draaistraal van 11 m aan de binnenkant en van 15 m aan de buitenkant;
 - een minimale vrije hoogte van 4 m;
 - een maximale helling van 6%;
 - draagvermogen zodanig dat voertuigen zonder verzinken met een maximale asbelasting van 13 ton er kunnen rijden en stilstaan, 

zelfs wanneer ze het terrein vervormen;
 - de afstand tussen de gevel(s) en de dichtstbijzijnde rand van de rijweg is bij voorkeur tussen 4 m en 10 m zodat de autoladder 

optimaal kan worden ingezet.
 Ter informatie enkele afmetingen die van toepassing zijn sinds 2007:

 - de maximale statische breedte van de huidige hulpvoertuigen loopt op tot 3,15 m (voertuig 2,55 m + spiegels 2 x 0,30 m).
 - de noodzakelijke breedte voor de optimale opstelling van een autoladder 30 is 4 m.
 - de noodzakelijke breedte voor de optimale opstelling van een hoogtewerker 30 is 4,5 m.
 - de noodzakelijke breedte voor de optimale opstelling van een autoladder 50 is 6 m.
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 • De hieronder opgesomde hindernissen belemmeren het optreden van de brandweer en moeten worden beperkt:
 - de aanplantingen van bomen naast de rijweg: indien toch bomen worden opgesteld tussen de opstelplaats van de autoladder of 

hoogtewerker en de gebouwen, dient tussen de bomen een voldoende ruime vrije werkopening aanwezig te zijn.
 c Indien laagbouw: gevelopeningen (die toegang geven tot het gehele gebouw!) op elke verdieping bereikbaar;
 c Indien hoger moet ten minste een lange gevel volledig bereikbaar zijn. De afstand tussen de stammen moet daartoe groter 

zijn dan de kruindiameter vermenigvuldigd met de verhouding [afstand weg tot gebouw] over [afstand stam tot gebouw].
 - verkeersdrempels: indien deze toch worden geplaatst, adviseert de brandweer de maximale hellingsgraad te beperken tot 6%.
 - bloembakken, verkeerspalen en andere versperringen.
 - wegvernauwingen.
 - parkeren van voertuigen voor de gebouwen zodanig dat de bereikbaarheid ervan door de autoladders en hoogtewerkers van de 

brandweer onmogelijk wordt.

 • Gebruik van breek- en verzinkpalen
 - Afsluiten van de openbare weg

 Het basisprincipe van de brandweer is dat ze tegen elke plaatsing van gelijk welke hindernis is die de interventie vertraagt. 
Daarom kan de brandweer ook geen enkel systeem met slot (poorten, beugels enz.), dienstig voor het afsluiten van doorgangen 
die door de brandweer moeten worden gebruikt, a priori positief adviseren.

 - Plaatsing breekpalen – verzinkbare palen
 Indien de overheid beslist om af te wijken van het basisprincipe en om toch straten of zones af te sluiten met breek- of verzink-

palen, kan de brandweer zich hiermee verzoenen mits aan bepaalde kenmerken voldaan wordt.
 
 Basisdoel:

 - de doorgang van de wagens van de hulpdiensten dient 100% gegarandeerd te zijn en de overschrijding van de palen dient gepaard 
te gaan met een minimum aan tijdsverlies.

 - er dient gewerkt te worden met één systeem zodat verwarring uitgesloten wordt.
 Problemen die de doorgang van breek- of verzinkpalen kunnen hinderen:

 - verkeerd geparkeerde wagens voor de palen (bijsturende maatregelen: consequente aandacht van politie is noodzakelijk, werken 
aan mentaliteitsverandering chauffeurs enz.);

 - storende plaatsing van allerhande voorwerpen zoals straatmeubilair, bloembakken enz. (in ontwerpfase dient rekening gehouden 
te worden met de gegevens van de brandweer enz.);

 - ziekenwagens en sommige brandweerwagens zijn niet voorzien van een ‘bullbar’.

 Plaatsing van breekpalen

 Indien de overheid beslist om straten eenzijdig af te sluiten, kan de brandweer zich verzoenen met de plaatsing van breekpalen voor 
zover zij voldoen aan de vereisten van de brandweer.

 Verschillende brandweervoertuigen zijn uitgerust met een ‘bullbar’. Hiermee kunnen dergelijke voertuigen de breekpalen over-
schrijden indien er zijdelings voldoende doorgangsbreedte is. Er dient opgemerkt te worden dat de breekpalen type Amsterdammer 
niet meer voldoen aan de vereisten van de brandweer.

 De brandweer legt volgende vereisten voor breekpalen op:
 - herkenbaarheid voor de brandweer;
 - zekerheid dat de breekpaal omver gereden kan worden;
 - de brandweerwagens mogen niet worden beschadigd.

 Plaatsing van verzinkbare palen

 Indien de overheid beslist om bepaalde zones af te sluiten, kan de brandweer zich verzoenen met een systeem van verzinkpalen.
 Verzinkpalen zijn evenwel een complexe en dure aangelegenheid. De complexiteit betreft zowel het mechanische systeem van de 

palen zelf als het bedieningssysteem, zowel elektronisch als organisatorisch. Daardoor kan dat systeem voorlopig slechts in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden worden overwogen.

 Wanneer er toch verzinkbare palen worden gebruikt, zal de brandweer randvoorwaarden opleggen en vereisten stellen aan deze 
palen. De brandweer is echter geen vragende partij voor versperringen (integendeel). Net zoals de brandweer moet ook het drin-
gende ziekenwagenvervoer zo snel mogelijk op de plaats van interventie geraken. Ook de eisen van deze diensten moeten worden 
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verwerkt. Het spreekt voor zich dat men bij de aanleg eveneens rekening moet houden met het niet-dringende ziekenwagenvervoer.

 • Permanente beschikbaarheid van hydranten: 
 - bij heraanleg van straten dienen de beschikbare hydranten tijdens en na de werken steeds beschikbaar te blijven. 
 - voor nieuwe straten dienen hydranten op de openbare weg geplaatst te worden in overeenkomst met de geldende concessieakte 

met de waterleverancier. In ieder geval dienen de hydranten geplaatst te worden op een leiding met een minimale diameter van 
80 mm. De onderlinge afstand tussen de hydranten dient maximaal 100 m te zijn. Deze diameters en tussenafstanden kunnen 
worden aangepast in functie van het risico en/of de verwachte brandlast. 

 - in beide gevallen dienen de hydranten steeds bereikbaar te zijn. Zo is bijv. de plaatsing van hydranten in een parkeerzone on-
toelaatbaar. 

4.14.3  bereIkbaarheId Van de bebouwIng Voor de brandweer

 • Definitie hoogte (h) van lage, middelhoge en hoge gebouwen
 De hoogte h van een gebouw is conventioneel de afstand tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste 

peil van de door de brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw. Het dak met uitsluitend technische lokalen wordt bij 
deze hoogtemeting niet meegerekend. 

 • Eengezinswoningen (type B1)
 - De toegang van de eengezinswoning moet zich bevinden op maximaal 60 m van een voor de brandweerwagens bereikbaar punt. 
 - Omwille van de bereikbaarheid voor de ladderwagens van de brandweer is het echter aangeraden dat de eengezinswoningen 

voldoen aan de vereisten die worden opgesomd in de volgende categorie (type B 2). 

 • Laagbouw (h < 10 m) (type B2)
 - De vereisten van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 (gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 december 1997 en 4 april 2003) tot 

vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, bijlage 
2, zijn van toepassing. 

 - Afwijkend kunnen lage gebouwen waarin uitsluitend appartementen en/of kantoren gelegen zijn, worden ingeplant zodanig dat 
hun toegang zich bevindt op maximaal 60 m van een voor brandweerwagens bereikbaar punt. Bijkomende voorwaarden zijn:

 c het gebouw dient uitgerust te zijn met een algemene en automatische branddetectie-installatie.
 c vanuit elk punt van het gebouw dienen minstens twee onafhankelijke uitgangsmogelijkheden bereikbaar te zijn die voldoen 

aan de eisen van middelhoogbouw, waarvan er minimaal één in openlucht gelegen moet zijn.
 c de structurele elementen en scheidingswanden van het gebouw moeten voldoen aan de eisen van middelhoogbouw.
 c op basis van de verhoogde brandrisico’s of indien een veilige evacuatie/interventie onmogelijk blijkt, kan de brandweer 

bijkomende eisen (zie B5) opgeven. 

 • Middelhoogbouw (10 m < h < 25 m) (type B 3)
 - De vereisten van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 (gewijzigd bij KB van 19 december 1997 en 4 april 2003) tot vaststelling 

van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, bijlage 3, zijn van 
toepassing. 

 - Afwijkend kunnen bestaande middelhoge gebouwen waarin uitsluitend appartementen en/of kantoren gelegen zijn, gerenoveerd 
en intern worden verbouwd, op voorwaarde dat:

 c het gebouw is uitgerust met een algemene en automatische branddetectie-installatie.
 c er vanuit elk punt van het gebouw minstens twee onafhankelijke uitgangsmogelijkheden bereikbaar zijn die voldoen aan de 

eisen van hoogbouw.
 c de structurele elementen en scheidingswanden van het gebouw voldoen aan de eisen van hoogbouw.
 c op basis van de verhoogde brandrisico’s of indien een veilige evacuatie/interventie onmogelijk blijkt, kan de brandweer 

bijkomende eisen (zie type B5) opgeven. 

 • Hoogbouw (h > 25 m) (type B4)
 De vereisten van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 (gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 december 1997 en 4 april 2003) tot 

vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, bijlage 3, 
zijn van toepassing. 
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 • Laag-, middelhoog- en hoogbouw met een verhoogd risico (type B5) –  bijkomende eisen
 Onder gebouwen met een verhoogd risico vallen onder andere winkels, magazijnen en andere gebouwen met een verhoogde brand-

last die niet of onvoldoende bereikbaar zijn voor de autoladders van de brandweer. 
 - Voor bestaande gebouwen geldt een uitdoofbeleid;
 - Nieuwe gebouwen dienen ingedeeld te worden in compartimenten met een maximale oppervlakte van 500 m² of dienen uitgerust 

te worden met een algemene automatische branddetectie-installatie en een algemene automatische blusinstallatie (sprinkler-
systeem);

 - In nieuwe gebouwen mag het diepste punt zich niet verder dan 60 m van een voor de brandweerwagens bereikbare plaats bevin-
den.

4.14.4  uIttreksel konInklIjk besluIt met betrekkIng tot bereIkbaarheId Van gebouwen 

 • Laagbouw
 Koninklijk besluit van 7 juli 1994 (gewijzigd bij KB van 19 december 1997 en 4 april 2003) tot vaststelling van de basisnormen voor 

preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, bijlage 2 (laagbouw). 
 Voor de gebouwen met één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten minste tot op 60 m van een gevel van het gebouw 

kunnen naderen, volgens art. 1.1. van het koninklijk besluit. Voor de gebouwen met meer dan één bouwlaag moeten de voertuigen 
van de brandweer ten minste in één punt een gevel kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen toegang geeft tot iedere bouwlaag. 

 Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een opstelplaats:
 - ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg;
 - ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en die de volgende karakteristieken 

vertoont:
 c minimale vrije breedte: 4 m, 8 m indien de toegangsweg doodloopt;
 c minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;
 c minimale vrije hoogte: 4 m;
 c maximale helling: 6%;
 c draagvermogen: zodanig dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale as-belasting van 13 ton er kunnen rijden en 

stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen. 

 • Middelhoogbouw 
 Koninklijk besluit van 7 juli 1994 (gewijzigd bij KB van 19 december 1997 en 4 april 2003) tot vaststelling van de basisnormen voor 

preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, bijlage 3 (middelhoogbouw).
 Het gebouw moet eveneens, volgens art. 1.1., voortdurend bereikbaar zijn voor de autovoertuigen van de brandweer. 
 Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een opstelplaats:

 - ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg;
 - ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en die de volgende karakteristieken 

vertoont:
 c minimale vrije breedte: 4 m, 8 m indien de toegangsweg doodloopt;
 c minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;
 c minimale vrije hoogte: 4 m;
 c maximale helling: 6%;
 c draagvermogen: zodanig dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale as-belasting van 13 ton er kunnen rijden en 

stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen;
 c mogelijkheid tegelijkertijd drie autovoertuigen van 15 ton te dragen;
 c de afstand vanaf de rand van de weg tot aan het vlak van de gevel bedraagt tussen 4 m en 10 m.

 Geparkeerde voertuigen mogen de doorgang en de opstelling van de voertuigen van de brandweer op deze toegangswegen niet 
verhinderen. Op ten minste één van deze toegangswegen moeten het materieel en de voertuigen van de brandweer kunnen rijden, 
stilstaan en werken. 

 Volgens art. 1.2 moet ten minste één van de lange gevels langs een weg lopen die toegankelijk is voor de voertuigen van de brand-
weer en indien de lange gevel geen hoofdingang bevat, dan moet de weg bovendien langs een gevel lopen waarin wel zo’n ingang 
zit. De afstand van de rand van deze weg tot aan het vlak van de gevel dient tussen 4 m en 10 m te bedragen. 
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 • Hoogbouw
 Koninklijk besluit van 7 juli 1994 (gewijzigd bij KB van 19 decem-

ber 1997 en 4 april 2003) tot vaststelling van de basisnormen voor 
preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen, bijlage 3 (hoogbouw). 

 Het gebouw is voortdurend bereikbaar voor autovoertuigen vol-
gens art. 1.1. van bovenvermeld KB.

 Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmo-
gelijkheid en een opstelplaats:
 - ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg;
 - ofwel op de bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg 

van de openbare weg en die de volgende kenmerken vertoont:
 c minimale vrije breedte: 4 m, 8 m indien de toegangsweg 

doodloopt;
 c minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m 

aan de buitenkant;
 c minimale vrije hoogte: 4 m;
 c maximale helling: 6%;
 c draagvermogen: zodanig dat voertuigen zonder verzin-

ken, met een maximale as-belasting van 13 ton er kunnen 
rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervor-
men;

 c voor kunstwerken die zich op de toegangswegen bevin-
den, richt men zich naar de NBN B 03-101;

 c mogelijkheid tegelijkertijd drie autovoertuigen van 15 
ton te dragen;

 c de afstand vanaf de rand van die weg tot aan het vlak van 
de gevel bedraagt tussen 4 m en 10 m. 

 
 Geparkeerde voertuigen mogen de doorgang en de opstelling van de voertuigen van de brandweer op deze toegangswegen niet 

verhinderen. 
 Op ten minste één van deze toegangswegen moeten het materieel en de voertuigen van de brandweer kunnen rijden, stilstaan en 

werken. 
 
 Ten minste één van de lange gevels moet volgens art 1.2. van het KB van 7 juli 1994 (gewijzigd bij KB van 19 december 1997 en 4 

april 2003) langs een weg lopen die toegankelijk is voor de voertuigen van de brandweer. Indien de lange gevel geen hoofdingang 
bevat, dan moet de weg bovendien lopen langs een gevel waarin wel zo’n ingang zit. 

 De afstand van de rand van deze weg tot aan het vlak van de gevel dient tussen 4 m en 10 m te bedragen. 
 
 De af te leggen afstand vanaf de hierboven bepaalde wegen tot aan de liften met een inrichting voor prioritaire oproep, mag niet 

meer dan 30 m bedragen. 
 Indien een sokkel een of meer gebouwen draagt, is een van de volgende twee bepalingen van toepassing:

 - het platform van de sokkel is toegankelijk voor de voertuigen van de brandweer, met inachtneming van de voorschriften van 
artikel 1.1 van het bovenvermelde koninklijk besluit, maar met uitzondering van de helling van de oprit, die 12% mag bedragen.

 - ten minste één van de gevels van elk gebouw is toegankelijk via een weg voor gewoon verkeer in openlucht of in een tunnel die 
om de 25 m een openluchtsegment bevat van ten minste 15 m x 7 m. 
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5.    waterhuIshoudIng

Tot midden de jaren negentig was het beleid gericht op het versneld afvoeren van neerslag naar stroomafwaarts gelegen gebieden. 
Vandaag wordt echter gestreefd naar een concept om neerslag vast te houden, te bergen en af te voeren. Door neerslag vast te houden 
en te bergen, kan er meer water infiltreren in de bodem. 
Door de verandering in gezinsstructuren worden er meer dan ooit woningen gebouwd en infrastructuur aangelegd.  De toename van de 
verharde oppervlakte resulteert in een toename van de afvoer van neerslag naar waterlopen. 

Elke nieuwe woning verandert de toestand van het water. Enerzijds valt het regenwater op daken en verhardingen en kan het niet 
langer in de bodem dringen, anderzijds wordt er meer afvalwater geproduceerd. Ook wijzigingen van het reliëf of van het bodemge-
bruik beïnvloeden de toestand van het water. Al deze effecten kunnen in mindere of meerdere mate schadelijk zijn voor de omgeving.
Om het bouwen in overstromingsgevoelige gebieden te stoppen, is in Vlaanderen sinds 24 november 2004 de watertoets van kracht.  
Bij elke beslissing over een plan of vergunning moet de bevoegde instantie nagaan of er schade kan ontstaan aan het watersysteem. 
Als er sprake is van een nadelig gevolg, zal de bevoegde instantie voorwaarden opleggen om de gevolgen te beperken of te voorkomen. 

Op 20 juli 2006 werd een eerste uitvoeringsbesluit over de watertoets goedgekeurd waarin richtlijnen voor de vergunningverleners zijn 
opgenomen. De richtlijnen zijn zo opgesteld dat de vergunningverlener via een aantal vragen eenvoudig te weten komt of de vergun-
ningsaanvraag aan de watertoets voldoet of er advies aan de betrokken waterbeheerder moet worden gevraagd. De vragenlijsten zijn 
te raadplegen op www.watertoets.be.

Om zich grondig te informeren over de mogelijke schade aan het watersysteem, moet de initiatiefnemer voorafgaand aan de werken 
overleg plegen met de gemeente en advies vragen aan de betrokken waterbeheerder(s) die verantwoordelijk zijn voor het beheer en 
het onderhoud van de waterlopen of het grondwater. In hun advies kunnen deze aanbevelen om de geplande initiatieven bij te sturen 
om de verwachte schade te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren. 
Een goed rioleringsontwerp kan ertoe bijdragen eventuele schade te vermijden. Het laatste decennium zijn de buffer– en infiltratie-
technieken snel veranderd. Bij hedendaagse waterwerken spreekt het voor zich dat ondergrond en bovengrond nauwkeurig op elkaar 
moeten worden afgestemd. 

rIchtlIjnen Voor waterhuIshoudIng

 • Voer het afvalwater en het hemelwater steeds gescheiden af.
 • Maak gebruik van de volgende methoden, in dalende prioriteit, om het hemelwater af te voeren:

 - opvang van hemelwater voor hergebruik;
 - infiltratie op eigen terrein;
 - buffering met vertraagde lozing in oppervlaktewater;
 - lozing in de RWA-leiding;
 - lozing in een gemengde riolering.

5.1 dwa (of de zogenaamde droogweerafVoerleIdIngen)

Een dergelijk rioolstelsel dient vooral voor de afvoer van afvalwater. Wie zijn afvalwater kan aansluiten op het openbare rioleringsnet-
werk, is verplicht dat effectief te doen. In Vlaanderen is het echter financieel en praktisch niet haalbaar om alle woningen aan te slui-
ten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, zeker in landelijk gebied. Hier kan de zuivering van het afvalwater bijvoorbeeld gebeuren 
via een Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater (IBA), of via Kleinschalige Waterzuiveringsinstallaties (KWZI – 20 < 500 IE). 
Verschillende systemen zijn mogelijk, al dan niet voorzien van voorbehandeling en/of voorbehandeling van de effluenten.

5.1.1 debIetberekenIng Van de dwa-leIdIng

Een DWA-leiding wordt ontworpen voor een piek-DWA en voor een halfvolle leiding. Dat debiet wordt bepaald a.d.h.v. de volgende 
formule [Berlamont, 1997]:



5. waterhuishouding

VMSW - Infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten - 200970

    l   
DWAMax = p x q x N [

 dag  
];

waarin N de verzadigingsbevolking, p de piekfactor en q het verbruik per inwoner per dag is.

Voor de berekening  van het debiet wordt traditioneel een ontwerppiekfactor van 1,7 genomen bij een halfvolle leiding [VMM, 1996] 
en een verbruik van 150 liter per dag per inwoner.

Voor het inschatten van de verzadigingsbevolking wordt het aantal inwonerequivalenten bepaald. Voor bestaande woningen worden de ef-
fectieve bewoners genomen en voor nieuwe woningen worden drie inwonerequivalenten per woning beschouwd. Voor speciale gebouwen 
wordt verwezen naar het besluit van de Waalse Regering houdende reglementering van de opvang van stedelijk afvalwater [BS 1998].

5.1.2 mInImale dIameter Van de dwa-leIdIng

De diameter van de DWA-leiding wordt gekozen in functie van het aantal inwonerequivalenten. Om aanslibbing te verkomen, moet 
een overdimensionering van de leiding worden vermeden. In principe kan 150 mm als minimale diameter worden aanvaard, maar om 
inspectie en ruiming mogelijk te maken, wordt de minimumdiameter vastgelegd op 250 mm.

5.1.3 mInImale schuIfsPannIng en hellIng

De maximale snelheid voor afvalriolen is 3 m/s (VMM 1996) zodat de stroming stabiel wordt gehouden. De maximale helling bij 3 m/s  
wordt weergegeven in tabel 1.

De minimale helling wordt bepaald in functie van de diameter, het aantal inwonerequivalenten en de minimale schuifspanning. Als 
ondergrens voor de schuifspanning wordt 1 N/m2 gehanteerd (tabel 2), waarbij 2 N/m2 als norm wordt vooropgesteld (tabel 3).

Tabel 1: Helling respectievelijk bij een snelheid van 3 m/s en waarbij de superkritische stroming optreedt

Diameter (mm) Helling bij een snelheid van 
3m/s (‰)

Helling met superkritische 
stroming (‰)

Snelheid bij superkritische 
stroming (m/s)

100 162 5,5 0,55

150 93 4,7 0,67

200 63 4,3 0,77

250 47 4,0 0,86

300 37 3,7 0,95

350 30 3,5 1,02

400 25 3,4 1,09

450 22 3,3 1,16

500 19 3,2 1,22

600 15 3,0 1,34

Diameter 150 mm Diameter 200 mm Diameter 250 mm

Aantal IE Minimale helling Aantal IE Minimale helling Aantal IE Minimale helling

1 4,5% 1 4,8% 1 5,1%

10 4,5% 10 4,7% 10 5,0%

20 4,4% 20 4,7% 20 4,9%

40 4,3% 40 4,6% 40 4,8%

80 4,2% 80 4,4% 80 4,7%

100 4,1% 100 4,3% 100 4,6%

150 3,9% 150 4,1% 150 4,4%

200 3,8% 200 4,0% 200 4,2%
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Tabel 2: Minimale helling voor DWA-leiding bij een vullingsgraad < 50% om een schuifspanning van 1 N/m2 te bekomen bij een piekfactor van 1,7 en een 

debiet van 150 liter per inwonerequivalent per dag

Tabel 3: Minimale helling voor volledig gravitaire DWA-leiding bij een vullingsgraad < 50% om een schuifspanning van 2 N/m2 te bekomen bij een piekfac-

tor van 1,7 en een debiet van 150 liter per inwonerequivalent per dag

250 3,6% 250 3,8% 250 4,0%

300 3,5% 300 3,7% 300 3,9%

400 3,3% 400 3,5% 400 3,6%

500 3,1% 500 3,3% 500 3,4%

600 3,0% 600 3,1% 600 3,2%

700 2,9% 700 3,0% 700 3,1%

800 2,8% 800 2,8% 800 3,0%

838 2,7% 900 2,7% 900 2,8%

1.000 2,6% 1.000 2,7%

1.200 2,5% 1.200 2,5%

1.400 2,3% 1.400 2,4%

1.600 2,2% 1.600 2,3%

1.800 2,1% 1.800 2,2%

2.002 2,0% 2.000 2,1%

2.500 1,9%

3.000 1,8%

3.562 1,6%

Diameter 150 mm Diameter 200 mm Diameter 250 mm

Aantal IE Minimale helling Aantal IE Minimale helling Aantal IE Minimale helling

1 1,08% 1 1,16% 1 1,23%

10 1,07% 10 1,15% 10 1,22%

20 1,06% 20 1,14% 20 1,20%

50 1,03% 50 1,10% 50 1,17%

100 0,98% 100 1,05% 100 1,11%

200 0,90% 200 0,96% 200 1,01%

300 0,84% 300 0,89% 300 0,94%

400 0,79% 400 0,83% 400 0,88%

500 0,75% 500 0,79% 500 0,83%

600 0,71% 600 0,75% 600 0,78%

800 0,65% 800 0,68% 800 0,71%

1.000 0,61% 1.000 0,63% 1.000 0,66%

1.200 0,57% 1.200 0,59% 1.200 0,61%

1.379 0,54% 1.400 0,56% 1.400 0,58%

1.600 0,53% 1.600 0,55%

1.800 0,50% 1.800 0,52%

2.000 0,48% 2.000 0,50%

2.500 0,44% 2.500 0,45%

3.017 0,41% 3.000 0,42%

3.500 0,39%

4.000 0,37%

4.500 0,35%

5.206 0,33%
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5.1.4 dekkIng en aansluItIngen

De minimale gronddekking voor een DWA-leiding wordt bepaald in functie van de bovenbelasting en de vorstvrije diepte. Enerzijds 
wordt aangenomen dat er geen vorstschade optreedt bij een gronddekking van 0,8 m. Anderzijds zijn het materiaal en de diameter van 
de DWA-leiding bepalend voor de minimale gronddekking die nodig is om de bovenbelasting op te vangen, zodat de specificaties van de 
fabrikant moeten worden geraadpleegd. 

Omdat huisaansluitingen meestal onder de nutsleidingen zitten, wordt om praktische redenen een minimale gronddekking van 1 m 
vooropgesteld.

Voor huisaansluitingen wordt een minimale binnendiameter van 100 mm aanbevolen (VMM, 2000).

DWA-leidingen blijven gevoelig voor dichtslibbing en verstopping.  Daarom kan in de opwaartse riolering een beperkte hoeveelheid 
regenwater toegelaten worden om een regelmatige spoeling te bekomen. Het aansluiten van straatkolken of regenwaterinlaten is geen 
optie omdat de spoeling onvoldoende groot is. Er worden daarentegen wel spoelhevelputten gebruikt. Deze worden bij voorkeur enkel 
gebruikt op plaatsen die gevoelig zijn voor slibafzetting.

5.1.5 materIalen

DWA-leidingen  worden uitgevoerd in grès of PP.  Voor de inspectieputten worden geprefabriceerde putten gebruikt van beton met een 
stroomprofiel in grès of PP-inspectieputten.  De inspectieputten hebben een minimale binnendiameter van 1 m zodat ze mantoegan-
kelijk zijn en de maximale afstand tussen inspectieputten bedraagt 80 m.

5.2 rwa-leIdIngen

Het RWA-rioleringsstelsel wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de afvoer van regenwater. Hemelwater werd, althans in Vlaanderen, lange 
tijd vaak ‘ondergronds’ gehouden. Samen met het afvalwater kwam het terecht in een gemengd rioleringsstelsel. Meer aandacht voor 
milieuaspecten en toenemende overstromingsproblemen hebben gemaakt dat water nu beschouwd wordt als een volwaardig onderdeel 
van het ontwerpinstrumentarium. 

Buffering en vertraagde lozing van hemelwater zijn wettelijk voorgeschreven (Code van de Goede Praktijk). De voorkeur gaat uit naar 
een bovengrondse opvang in grachten, wadi’s en/of waterpartijen. Alleen indien de ruimte ontbreekt, komt ondergrondse, van af-
valwater gescheiden wateropvang in aanmerking: overgedimensioneerde of geperforeerde buizen, onder verharding of groen gelegen 
buffersystemen. Bij buffersystemen zal gebruik worden gemaakt van inspecteerbare systemen, zodat degelijk onderhoud mogelijk is.
Een vaak voorkomend discussiepunt bij de aanleg van grachten, wadi’s en waterpartijen is het veiligheidsaspect. Net zoals bij aanleg 
van wegen kunnen niet alle risico’s worden uitgesloten. Uiteraard kan er wel worden gezorgd voor risicobeheersing. Een voorbeeld is 
het vermijden van steile oevers. Zelfs bij gebrek aan ruimte kan dat worden nagestreefd, bijv. door een asymmetrische uitvoering: 
steile oever aan de ene zijde en zachte oever aan de andere zijde. 

Om bovendien de afwatering begeleid te laten verlopen, wordt berekend hoeveel het debiet van een waterbuffering moet bedragen. 
Dat gebeurt aan de hand van de zogenaamde dimensioneringsregels. 
De volgende dimensioneringsregels zijn zodanig opgesteld dat er een handberekening mee kan worden uitgevoerd. Omdat randvoor-
waarden en opstuwingseffecten een zeer belangrijke rol spelen met betrekking tot overstromingsgevaar en zelfreinigend vermogen, is 
een hydrodynamische berekening van het gehele rioleringsstelsel echter meestal noodzakelijk.
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5.2.1 debIetberekenIng Van een rwa-leIdIng

Het ontwerpdebiet kan worden berekend met de rationele methode [Berlamont, 1997]:
     

 l Qontwerp = Σ(Øj x Fj) x i [
 s  

];

waarin Øj

j

de afvoercoëfficiënt van het deelgebied j, Fj de oppervlakte van het deelgebied j en i de neerslagintensiteit is. De neerslag-
intensiteit is een functie van de ontwerpterugkeerperiode (tabel 4) en de buiduur (tabel 5).

Voor een ontwerpberekening op basis van de relationele methode wordt een afvoercoëfficiënt van 0,8 voor verharde oppervlakken en 
0 voor onverharde oppervlakken gehanteerd.

Landgebruik Ontwerpterugkeerperiode Geen overstroming

Landelijk gebied 1 jaar 10 jaar

Residentiële wijk 2 jaar 20 jaar

Steden, commerciële centra, industriële zones 2 of 5 jaar 30 jaar

Tunnels 10 jaar 50 jaar

Tabel 4: Terugkeerperioden volgens de Europese Norm EN 752

Neerslagintensiteit i (l/s. ha) Buiduur  Δt (min)

Terugkeerperiode T (jaar) 15 20 30 60 120 240

1 95 83 65 40 24 14

2 119 103 81 49 29 17

5 149 129 101 61 35 20

10 171 149 116 70 40 23

Tabel 5: IDF-relaties voor terugkeerperioden van 1, 2, 5 en 10 jaar en buiduren van 15 tot 240 minuten

Uiteraard moet de capaciteit van de leiding groter zijn dan het ontwerpdebiet. Het debiet in een vollopende leiding kan berekend 
worden met de formule van Manning.

Omdat randvoorwaarden en opstuweffecten een zeer belangrijke rol spelen met betrekking tot de inschatting van overstromingsgevaar, 
is een hydrodynamische berekening van het rioleringsstelsel noodzakelijk. De dimensionering a.d.h.v. de formule van Berlamont kan 
hierdoor verder worden geoptimaliseerd.

Sinds de jaren tachtig worden hydrodynamische simulatiemodellen gebruikt voor het berekenen van rioleringen. In Vlaanderen wordt 
sinds de jaren negentig hoofdzakelijk met de simulatiesoftware van Wallingford gerekend. 

5.2.2 mInImale dIameter Van de rwa-leIdIng

De minimale diameter van regenwaterleidingen bedraagt 400 mm (richtlijnen 1996).
Een belangrijke reden voor het hanteren van een minimale diameter is het verstoppingsgevaar en de moeilijkheid om dergelijke leidin-
gen te reinigen. Bovendien treedt er te veel verzwakking op van de buis bij het boren voor de aansluitstukken.
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5.2.3 mInImale  schuIfsPannIng en hellIng

Aan de hand van tabel 6 wordt de minimale helling bepaald om een vereiste schuifspanning van 3 N/m2 te bekomen.

Tabel 6: Minimale helling in functie van de diameter om een schuifspanning van 1,2 of 3N/m2 te realiseren bij een terugkeerperiode van twee jaar (bij 
leidingen met een vullingsgraad van minimaal 81%)

Volgens de Europese norm (BIN 1997a) is de minimale helling omgekeerd evenredig met de diameter:
        

 1 Smin = 
D  

Dit geeft een waarde voor de minimale helling die ongeveer overeenkomt met de waarde met een schuifspanning 3 N/m2 weergege-
ven in tabel 6.

De maximale snelheid voor regenwaterriolen moet worden beperkt tot 3 m/s. Hoe sneller het water wordt afgevoerd, hoe sneller de 
piek stroomafwaarts wordt bereikt, zodat het nut van het bufferen teniet wordt gedaan. De maximale helling wordt volgens tabel 7 
bepaald.

Diameter D (mm) Minimale helling Smin bij N/m² Minimale helling Smin bij 2 N/m² Minimale helling Smin bij 3N/m²

250 1,3‰ 2,7‰ 4‰

300 1,1‰ 2,2‰ 3,3‰

350 1,0‰ 1,9‰ 2,9‰

400 (0,8‰) 1,7‰ 2,5‰

450 (0,7‰) 1,5‰ 2,2‰

500 (0,7‰) 1,3‰ 2,0‰

600 (0,6‰) 1,1‰ 1,7‰

700 (0,5‰) 1,0‰ 1,4‰

800 (0,8‰) 1,3‰

900 (0,7‰) 1,1‰

1.000 (0,7‰) (0,9‰)

1.200 (0,6‰) (0,8‰)

1.400 (0,5‰) (0,7‰)

1.600 (0,6‰)

1.800 en groter (0,5‰)
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Tabel 7: Maximale helling bij verschillende snelheden

5.2.4 dekkIng en aansluItIngen

Voor regenwaterriolen wordt traditioneel een gronddekking groter dan of gelijk aan 0,8 m aangenomen om ervoor te zorgen dat er 
geen vorstschade kan optreden. Vermits er gekruist moet worden met huisaansluitingen en nutsleidingen moet men een dekking van 
1 m voorzien.

De straatkolken worden voorzien aan weerszijden van de weg met een tussenafstand van 25 m. Voor wegprofielen met een helling langs 
één zijde worden de straatkolken aan de laagste zijde voorzien.

Voor huisaansluitingen wordt een minimale binnendiameter van 100 mm aanbevolen (VMM, 2000).

De minimale binnendiameter voor knijpleidingen bedraagt 150 mm.

5.2.5 materIalen

RWA-leidingen worden uitgevoerd in beton of PP. Voor de inspectieputten worden geprefabriceerde putten gebruikt van beton met 
een stroomprofiel van beton of PP-inspectieputten. De inspectieputten hebben een minimale binnendiameter van 1 m zodat ze man-
toegankelijk zijn. De maximale afstand tussen inspectieputten bedraagt 80 m.

Diameter (mm) Maximale helling (in ‰) bij onderstaand criterium Snelheid bij super-
kritische stroming (m/s)

2 m/s 3 m/s Superkritische stroming

250 21‰ 47‰ 3,9‰ 0,86

300 16‰ 37‰ 3,7 0,95

350 13‰ 30‰ 3,5‰ 1,02

400 11‰ 25‰ 3,4‰ 1,09

500 8,5‰ 19‰ 3,2‰ 1,22

600 6,7‰ 15‰ 3‰ 1,34

700 5,5‰ 12‰ 2,9‰ 1,45

800 4,7‰ 10‰ 2,8‰ 1,55

900 4,0‰ 9‰ 2,7‰ 1,64

1.000 3,5‰ 7,9‰ 2,6‰ 1,73

1.200 2,8‰ 6,3‰ 2,5‰ 1,89
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5.3 InfIltratIe- en buffersystemen

De reden waarom men het regenwater moet infiltreren en/of bufferen is drieledig:
 • bij hevige regenval kan het rioleringsstelsel het water niet verwerken. Vervuild water uit gemengde rioleringen gaat dan overstorten 

in het oppervlaktewater. De inspanningen die worden gedaan om het oppervlaktewater zuiver te houden, worden zo gedeeltelijk 
tenietgedaan. 

 • het afvalwater dat verdund wordt met regenwater kan minder effectief worden gezuiverd. Veel bestaande rioolwaterzuiverings-
installaties halen daarom een laag rendement. Ook het water dat gescheiden wordt afgevoerd, kan nog voor problemen zorgen. 

 • regenwater dat te snel afstroomt, kan stroomafwaarts voor overstromingen zorgen.

Om de aangehaalde waterproblemen tot een minimum te kunnen herleiden, zal in eerste instantie het verharde oppervlak tot een 
minimum moeten worden teruggebracht. In tweede instantie zal men aanbevelen om het hemelwater te verzamelen en te herbruiken 
voor bijv. toiletspoeling, wasmachine, tuin, autowasplaats enz. In derde instantie moet men proberen het hemelwater in de bodem te 
laten infiltreren, zodat opnieuw een stabielere waterbalans ontstaat.

Vervuiling van het afstromende regenwater is vaak een argument om infiltratievoorzieningen af te wijzen. Ook hiervoor geldt in eerste 
instantie de aanpak aan de bron, dat wil zeggen dat men best de vervuiling probeert te voorkomen. Dat geldt in grote mate voor bijv. 
pesticiden, koolwaterstoffen en dergelijke, maar ook voor afspoeling van sedimenten van bouwwerven en velden. Daarnaast kunnen 
maatregelen worden genomen om afstromende vervuiling af te scheiden vooraleer deze vervuiling in de infiltratievoorziening terecht-
komt, bijv. via olieafscheiders. Organische stoffen vormen geen probleem aangezien ze in begroeide  infiltratievoorzieningen kunnen 
worden afgebroken, voornamelijk door bacteriën in de wortelzone. Andere verontreinigingen, zoals zware metalen, zullen voorname-
lijk in de toplaag van de infiltratievoorziening worden vastgehouden. Hierdoor is deze vervuiling min of meer controleerbaar. De aan-
wezigheid ervan in infiltratievoorzieningen is bij normale concentraties geen reden om het afstromende regenwater niet te infiltreren. 

5.3.1 InfIltratIesystemen

Conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening worden de infiltratievoorzieningen ter hoogte van de private kavels voorzien. 
Er kan in overleg met de gemeente voorgesteld worden om een collectieve infiltratievoorziening aan te leggen in het openbaar domein. 

De infiltratie van het hemelwater in het openbaar domein dient bij voorkeur te gebeuren in open infiltratievoorzieningen (infiltratie-
kommen, infiltratiesleuven, infiltratiebekkens, grachten). Het voordeel van een open systeem is dat de werking visueel kan worden 
nagegaan.

Voor de dimensionering van collectieve infiltratievoorzieningen wordt verwezen naar de richtlijnen van de watertoets.  Het afvoer-
debiet is evenredig met de infiltratiecapaciteit en de infiltratieoppervlakte en omgekeerd evenredig met de verharde oppervlakte.

Afvoerdebiet =  Infiltratiecapaciteit x infiltratieoppervlakte 
           verharde oppervlakte

De infiltratiecapaciteit is afhankelijk van de grondsoort. Op basis van tabel 8 kan het bergingsvolume worden bepaald:

Tabel 8: Nodige bergingsvolumes per 100 m2 afvoerende verharde oppervlakte in functie van het afvoerdebiet en de terugkeerperiode van de noodoverlaat

Terugkeerperiode noodoverlast

Afvoerdebiet 1/2 jaar 1 jaar 2,5 jaar 5 jaar

3,6 mm/h 0,75m³/100m² 1m³/100m² 1,5m³/100m² 2,5m³/100m²

1,8 mm/ h 1 m³/100m² 1,5m³/100m² 2m³/100m² 2,7m³/100m²

0,72 mm/h 1,5 m³/100m² 2m³/100m² 2,75m³/100m² 3,5m³/100m²

0,36 mm/h 2m³/100m² 2,75m³/100m² 3,5m³/100m² 4,5m³/100m²
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Waterdoorlatende verhardingen worden voor minstens 50% in rekening gebracht.

Naast open infiltratiesystemen kan men onmiddellijke infiltratie in de ondergrond verwezenlijken door het gebruik van een steen-
slagverharding, een dolomietverharding, een bestrating met brede voegen, waterdoorlatende betonstraatstenen, grasbetontegels, 
polyethyleen grastegels, een mulchbedekking. 

 • Infiltratiekommen (ook wel wadi’s genoemd) 
 Deze worden in hoofdzaak als hemelwateropvangmogelijkheid bij woningen of langs wegen gebruikt. Het hemelwater wordt over 

korte afstanden naar een ondiepe, met gras begroeide kom gebracht. 

 • Infiltratiesleuven
 Dit type wordt vooral langs wegen gebruikt. Er treedt infiltratie op vanaf het oppervlak door een goed doorlatende lange en smalle 

steenslagkoffer. Hierbij wordt het percolerende hemelwater verdeeld over een drain die onderaan is ingebracht. Het hemelwater 
wordt verder doorheen een geotextiel naar de bestaande bodem gedraineerd. 

 • Infiltratiebekkens
 Deze worden gebruikt bij de opvang van hemelwater van vrij grote verharde oppervlakken (> 1 ha) en langs autosnelwegen. Het he-

melwater wordt vanaf verharde oppervlakken naar een bekken met doorlatende bodem en/of wanden gebracht, waarbij biologisch 
actief sediment voor afbraak van opgeloste stoffen zorgt. Infiltratiebekkens zijn sterker hydraulisch belast dan infiltratiekommen. 
Ze kunnen worden geïntegreerd in het landschap.

 • Grachten
 Een veel voorkomende vorm van infiltratievoorziening (of buf-

fervoorziening) is het grachtenstelsel. Daar waar in het verleden 
een gracht enkel werd gebruikt voor de afvoer van regenwater, 
verschuift het accent momenteel naar de infiltratiefunctie. In 
tegenstelling tot het oude principe om zo snel mogelijk van het 
overtollige water af te geraken, is het nieuwe principe nu om het 
water zoveel mogelijk ter plaatse te houden. Voor grachten be-
tekent dat een zo horizontaal mogelijk langsprofiel, een getrapt 
verloop bij hellend terrein, het gebruik van overlaten om berging 
te benutten en vooral de bodem waterdoorlatend houden. Naast 
de infiltratiefunctie blijft echter ook de afvoerfunctie belangrijk, 
want overtollig water dat ter plaatse niet kan infiltreren of wor-
den geborgen, moet zonder wateroverlast kunnen worden afge-
voerd.

Grachten vormen een open afvoersysteem voor hemelwater. Een 
open afvoersysteem bevat meer bergingsruimte dan een buis (riool). 

Grachten kunnen tevens een rechtstreekse invloed op de waterkwa-
liteit uitoefenen door hun zelfzuiverende werking. Het uitgangspunt 
is echter dat er geen afvalwater in een gracht mag worden geloosd.

5.3.2 buffersystemen

Het buffersysteem wordt gedimensioneerd op de totale verharde oppervlakte (openbare en privatieve verharding en dakoppervlakken).

Voor de berekening van de oppervlakte mogen groendaken voor 30% minder in rekening worden gebracht en verhardingen die nog 
voldoende infiltreren, worden weggelaten. Het volume van de hemelwaterputten wordt niet in rekening gebracht als buffervolume.

De voorkeur gaat naar open buffersystemen (bufferbekken). Indien dat niet mogelijk is, wordt er gebufferd in de regenwaterriolering.

De dimensionering gebeurt volgens tabel 9 in functie van de terugkeerperioden (tabel 4) en het berekende ledigingsdebiet.
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Tabel 9: Benodigde buffervolume van het maximale doorvoerdebiet en de terugkeerperiode van de overlaat

5.4 aansluIten oP bestaande stelsels

Ondanks alle inspanningen om afvalwater en hemelwater gescheiden te houden, is het grootste deel van het rioleringsstelsel in Vlaan-
deren nog steeds gemengd. Hemelwater en afvalwater stromen door een en dezelfde buis en dat zorgt voor problemen. Het verdunde 
afvalwater is moeilijker te zuiveren en bij hevige regenval raakt het rioleringsstelsel overbelast. Om dat te vermijden, wordt er op re-
gelmatige plaatsen een noodoverloop of overstort voorzien, zodat het overtollige water naar een naburige waterloop kan ontsnappen. 

Dat is natuurlijk verre van ideaal. Telkens als een overstort in werking treedt komt ook ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater 
terecht. Bovendien blijkt een aantal van deze overstorten veel vaker te werken dan eigenlijk de bedoeling is. Eén van de rechtstreekse 
gevolgen is dat de waterkwaliteit in Vlaanderen de laatste twee jaar is gestagneerd.

Verder is de burger moeilijk te stimuleren om afval- en hemelwater te scheiden, zolang er geen gescheiden rioleringsstelsel aanwezig 
is, ook al is dat bij nieuwbouw een verplichting. Bij nieuwbouw of een grondige verbouwing moeten de huisafvoerleidingen (zie 2 op 
figuur 1) gescheiden naar de rooilijn (zie 6 op figuur 1) worden gebracht, zodat in een latere fase, zonder veel inspanningen kan worden 
omgeschakeld naar een gescheiden rioleringsstelsel.
 

Ledigingsdebiet Terugkeerperiode

1/2 jaar 1 jaar 2 jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar

Lineaire doorvoer

50l/s/ha 48m³/ha 78m³/ha 111m³/ha 159m³/ha 198m³/ha 240m³/ha

40l/s/ha 57 m²/ha 87m³/ha 121m³/ha 172m³/ha 214m³/ha 259m³/ha

30l/s/ha 69m³/ha 100m³/ha 135m³/ha 188m³/ha 232m³/ha 279m³/ha

25l/s/ha 75m³/ha 107m³/ha 144m³/ha 199m³/ha 244m³/ha 294m³/ha

20l/s/ha 84m³/ha 117m³/ha 155m³/ha 213m³/ha 261m³/ha 313m³/ha

15l/s/ha 96m³/ha 133m³/ha 176m³/ha 242m³/ha 298m³/ha 359m³/ha

10l/s/ha 118m³/ha 159m³/ha 207m³/ha 280m³/ha 342m³/ha 411m³/ha

5l/s/ha 167m³/ha 220m³/ha 281m³/ha 372m³/ha 450m³/ha 534m³/ha

2l/s/ha 259m³/ha 330m³/ha 410m³/ha 526m³/ha 622m³/ha 725m³/ha

1l/s/ha 432m³/ha 547m³/ha 671m³/ha 846m³/ha 988m³/ha 1137m³/ha

Constante doorvoer

50l/s/ha 27m³/ha 49m³/ha 75m³/ha 115m³/ha 150m³/ha 188m³/ha

40l/s/ha 35m³/ha 59m³/ha 87m³/ha 130m³/ha 167m³/ha 207m³/ha

30l/s/ha 46m³/ha 71m³/ha 101m³/ha 148m³/ha 188m³/ha 232m²/ha

25l/s/ha 52m³/ha 79m³/ha 111m³/ha 159m³/ha 199m³/ha 244m³/ha

20l/s/ha 60m³/ha 88m³/ha 121m³/ha 171m³/ha 214m³/ha 261m³/ha

15l/s/ha 72m³/ha 103m³/ha 138m³/ha 191m³/ha 236m³/ha 284m³/ha

10l/s/ha 89m³/ha 123m³/ha 162m³/ha 221m³/ha 270m³/ha 324m³/ha

5l/s/ha 124m³/ha 166m³/ha 214m3/ha 285m³/ha 345m³/ha 410m³/ha

2l/s/ha 182m³/ha 236m³/ha 296m³/ha 387m³/ha 464m³/ha 547m³/ha

1l/s/ha 261m³/ha 327m³/ha 398m³/ha 499m³/ha 580m³/ha 665m³/ha
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Figuur 1: Schematische weergave van een gemengd rioleringsstelsel met afgescheiden huisafvoerleiding

Bestaande gemengde rioleringsstelsels kunnen niet altijd tot een (verbeterd) gescheiden rioleringsstelsel worden omgebouwd, tenzij 
tegen een zeer hoge kostprijs. Wel moet men altijd maximaal de verharde oppervlakte afkoppelen (gedeeltelijk gescheiden stelsel).

Bij het ontwerp van een rioleringsstelsel begint men met de algemene lay-out van het net vast te leggen. Hierbij dient voor nieuwe rio-
leringsstelsels en uitbreidingen van bestaande stelsels overeenkomstig de bepalingen, indien technisch mogelijk, te worden geopteerd 
voor een gescheiden stelsel of een (verbeterd) gedeeltelijk gescheiden stelsel. 

In een gescheiden stelsel zijn er twee hoofdriolen: een voor droogweerafvoer (DWA) en een voor regenwaterafvoer (RWA): de huisaf-
voerleidingen (zie 2 op figuur 2) moeten gescheiden op de DWA (zie 3 op figuur 2) en RWA (zie 4 op figuur 2) afvoerleidingen worden 
aangesloten. Hemelwater komt via een gescheiden afvoerkanaal opnieuw in het oppervlaktewater terecht. Huishoudelijk afvalwater 
wordt via het rioleringsstelsel gecollecteerd en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie gevoerd.

Figuur 2 : Schematische weergave van een gescheiden rioleringsstelsel 

Het optimale stelsel bestaat uit een gescheiden stelsel met afkoppeling en infiltratievoorziening. Dat stelsel bestaat uit een vuilwa-
terafvoer (DWA – zie 3 op figuur 3) en de afvoer van het regenwater (RWA – zie 5 op figuur 3) via een regenwaterput, een gracht en/of 
infiltratievoorziening: de huisafvoerleidingen (zie 2 op figuur 3)  moeten gescheiden op de DWA-afvoerleiding en de regenwatervoor-
zieningen worden aangesloten. 
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Figuur 3: Schematische weergave van een gescheiden rioleringsstelsel waarbij DWA-water wordt afgevoerd en RWA-water via infiltra-
tievoorzieningen ter plaatse wordt gehouden

rIchtlIjnen Voor de aanleg Van rIolerIngen

 • Van bij het voorontwerp moet men rekening houden met:
 - ruimte voor infiltratie: wadi’s, grachten, infiltratiebekkens enz.;
 - gemeentelijk totaal rioleringsplan (TRP);
 - bodemkaart en Databank Ondergrond Vlaanderen;
 - watertoets.

 • Bij de aanleg van een nieuwe riolering wordt verplicht een gescheiden stelsel voorzien.
 • De minimale diameter bedraagt voor een RWA-riool 400 mm, en voor een DWA-riool 250 mm. 
 • De materiaalkeuze is voor RWA beton of PP en voor DWA grès of PP. 
 • De minimumdekking van riolen is 1 m en de maximale dekking is 4 m.
 • Hellingen kleiner dan 1‰ moeten worden vermeden.
 • Gravitaire systemen genieten de voorkeur op pompputten.
 • Voor DWA worden geen scherpe bochten gelegd, beter twee slappe bochten van 45°. Rechte hoeken moeten vermeden worden.
 • Riolering wordt op minstens 1 m van grote bomen aangelegd.
 • Plant geen bomen aan bovenop riolering, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden de aanplant vereist is (dat kan alleen mits 

voldoende diepe ligging van de riolering en mits aangepaste soortkeuze, zoals ondiep wortelende soorten).
 • De riolen moeten steeds bereikbaar zijn voor toezicht door middel van inspectieputten. Bij voorkeur om de 50 m en bij iedere 

hoekverdraaiing.
 • Op het rioleringsplan en de stromingszin, de afmetingen, de BOK-peilen, de maaiveldpeilen en de hellingen worden aangeduid.
 • Raadpleeg het standaardbestek 250, hoofdstuk VII, Rioleringen en afvoer van water.
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6.    groenVoorzIenIngen

Een uitgekiend groenconcept is een verrijking voor elk project. Toch wordt vastgesteld dat groen vaak onoordeelkundig gebruikt wordt, 
bijv. om restruimten op te vullen. Groen en de gebruikers van de publieke ruimte verdienen beter. Groen kan structureren en zicht-
lijnen accentueren, het kan worden gebruikt voor perspectiefversterking of het kan ondersteunend werken bij snelheidsremmende 
maatregelen. 

Ondoordacht gebruik of achterstallig beheer kan echter ook leiden tot gevaarlijke situaties. Bij de aanleg van een groene ruimte 
ontstaat een meerwaarde door het aanbieden van verschillende soorten prikkels. Naast het zicht worden ook geur, gehoor, tastzin en 
eventueel smaak geprikkeld. Op die manier kunnen mensen met al hun zintuigen van de natuur genieten. Ook blinden en slechtzienden 
kunnen zo heel wat waarnemen.
Standaardoplossingen bestaan niet, maar er kunnen wel enkele belangrijke principes worden aangehaald.

6.1 rIchtlIjnen Voor de aanleg Van groenVoorzIenIngen

rIchtlIjnen Voor de aanleg Van groenVoorzIenIngen

 • Elk project moet starten met een evaluatie van het bestaande groen, voor zover aanwezig uiteraard.
 • Het verkeersconcept moet worden ondersteund en het karakter van de publieke ruimte versterkt (accentueren van hoofdas, 

ondersteuning van poorteffecten, accentueren van een plein, geleiding van een straat bijv. een dreef, een eenzijdige boom-
structuur, solitaire bomen die kruispunten, zithoeken of voetwegen accentueren enz.).

 • Plant de diverse groenobjecten oordeelkundig in (bijv. lage vakbeplanting neemt vaak veel ruimte in, terwijl ze nauwelijks 
meerwaarde biedt).

 • Doe een aangepaste soortkeuze met soberheid als leidmotief.
 • Stem groenstructuren en verlichtingsconcepten op elkaar af.
 • Vermijd zoveel mogelijk versnippering.  
 • Gebruik bij voorkeur streekeigen groen; in stedelijke gebieden is dat weliswaar niet overal haalbaar en soms zelfs niet wen-

selijk (vooral bij boomkeuze is het lijstje van streekeigen groen soms te beperkend).
 • Geef de voorkeur aan een natuurtechnische aanpak waar mogelijk.
 • Hou van meet af aan rekening met beheersaspecten; daarbij zullen de principes van ‘Harmonisch park- en groenbeheer’ 

worden toegepast (ontwikkeld door de Afdeling Bos en Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het huidige 
Agentschap voor Natuur en Bos).

 • Hou rekening met de sociale veiligheid (zie punt 3.3).
 • Zorg voor variatie: variatie maakt de omgeving voor iedereen boeiend: open en dichte begroeiing, licht en schaduw, stilte en 

geluid, enz.
 • Voorzie rustpunten: ook rustpunten kunnen van sfeer verschillen door banken te plaatsen waar het rustig is of waar wat te 

beleven valt, ingesloten in het groen of op uitkijkpunten, in de zon en in de schaduw.
 • Gebruik sterk contrasterende kleuren. Die maken voor slechtzienden het groen kleurrijker en herkenbaarder.
 • Naast het visuele kunnen ook andere zintuigen worden geprikkeld, bijv. met geluiden, geuren, texturen enz.  Opgelet: te veel 

informatie werkt verwarrend.
 • Ga creatief om met geurende bloemen, planten of bomen. Voor blinden zijn geuren bovendien ook oriëntatiepunten. Creëer 

hoekjes met specifieke geuren.
 • Vermijd giftige plantensoorten.
 • Gebruik planten die zo weinig mogelijk allergisch zijn voor een zo groot mogelijke groep.
 • Plaats enkele plantvakken op een hoogte van 70 cm. Een verhoogd plantenbed geeft de mogelijkheid om kleine planten en 

bloemen van dichtbij te bekijken en de geur ervan op te snuiven. Zo wordt de belevingswaarde ervan voor rolstoelgebruikers 
en mensen die moeilijk te been zijn, verhoogd.

 • Let op bij de keuze van de boomsoorten: elke boomsoort heeft specifieke voor- en nadelen.
 • Verzorg het rustgevende karakter van de groenvoorziening: ritselende bladeren en kabbelend water werken rustgevend.
 • Creëer een zo hoog mogelijk gevoel van welbehagen: onder een plantenboog of pergola vertoeven, langs een waterpartij of 

haag passeren enz. geven een overvloed aan zintuiglijke ervaringen en het gevoel de natuur van heel nabij te kunnen ervaren.
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6.2 geldende normen Voor de aanleg 

 • Voor projecten vanaf 25 woningen geldt een algemene groennorm van 20 m² recreatief bruikbaar groen per wooneenheid. Indien 
binnen een straal van 200 m recreatief bruikbaar groen aanwezig is, wordt die norm herleid tot 10 m² groen per wooneenheid.

 • Sommige gemeenten hanteren ook een groennorm bij de aanleg van parkeerplaatsen, bijv. één hoogstammige boom per vijf par-
keerplaatsen. 

Er dient voor elk project overleg gepleegd te worden met de groendienst van de gemeente, vermits het geen zin heeft om groencon-
cepten te realiseren waarvan het beheersniveau niet haalbaar is voor een gemeentebestuur. 
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7.    oPenbare VerlIchtIng en straatmeubIlaIr

7.1 oPenbare VerlIchtIng

Vaak wordt pas bij het uitgewerkte ontwerp van de publieke ruimte gedacht aan de openbare verlichting. Dat bemoeilijkt zo echter 
de inpassing in het project. De inpassing van de verlichting omvat twee aspecten: het belangrijke functionele aspect en de vaak on-
derschatte ruimtelijke impact. Als straatmeubilair zullen de in hoofdzaak verticale verlichtingselementen vooral overdag bijdragen tot 
het ruimtelijke beeld. Vorm, grootte, kleur, lijnvorming en herhalingsritme spelen dan een rol. Bij nacht heeft verlichting behalve een 
nutsfunctie ook invloed op het beeld en de sfeer van straten of pleinen. 

rIchtlIjnen Voor oPenbare VerlIchtIng

 • Wees heel selectief bij de keuze van verlichtingselementen: gebruik stan-
daardmateriaal behalve wanneer de omstandigheden het vereisen.

 • Werk steeds op maat van de plek: pas de materiaalkeuze aan de locatie 
aan: zoals gesteld gaat het in dit bestek vooral om verblijfsgebieden.

 • Kies steeds robuust materiaal, want het moet bestand zijn tegen vanda-
lisme. Zeker toestellen die op minder dan 4 m hoogte geplaatst zijn, zijn 
aan deze voorwaarde gebonden.

 • Hanteer een rationeel energiegebruik: bepaal zorgvuldig welke zones 
moeten worden verlicht en welke niet, om lichtvervuiling zoveel mogelijk 
te vermijden.

 • Net zoals groen kan verlichting ook worden ingezet om de leefbaarheid 
van de publieke ruimte te versterken (geleiding, ondersteuning poortef-
fecten enz.).

 • Besteed voldoende aandacht aan het onderhoud: gebruik steeds onder-
houdsvriendelijk materiaal; zorg ervoor dat het gebruikte materiaal onder 
meer gemakkelijk herstelbaar is. 

7.2 straatmeubIlaIr

Vaak wordt de functie van straatmeubilair onderbelicht. Het aangewende straatmeubilair bepaalt immers het beeld van een project. 
De functie van deze aankleding van een project mag dan ook niet worden verwaarloosd. Gelukkig is er een geleidelijke kentering. Heel 
wat gemeenten besteden de laatste jaren meer aandacht aan dit onderwerp, wat leidt tot een standaardisering die verantwoorde 
keuzes mogelijk maakt en beheersmatig veel voordelen biedt. 

Een goed voorbeeld is de stad Antwerpen, die al enkele jaren de ‘Straatmeubilaris’ hanteert. De keuze van het straatmeubilair gebeurt 
op basis van tien doelstellingen: functioneel, rationeel, creatief en esthetisch, ergonomisch, harmonieus, duurzaam, conform de norm, 
toegankelijk, onderhoudsvriendelijk en betaalbaar. 

rIchtlIjnen Voor straatmeubIlaIr

 • Maak een verantwoorde keuze qua straatmeubilair: enkel meubilair dat aansluit bij de doelgroep en harmonieus kadert in de 
omgeving mag worden aangewend.

 • Zorg voor een oordeelkundige inplanting van het straatmeubilair. 
 • Zorg ervoor dat het straatmeubilair een hoogwaardige functionaliteit heeft: enkel materiaal dat  werkelijk nut heeft, mag 

worden geplaatst. Straatmeubilair zoals banken, vuilnisbakken, telefooncellen, brievenbussen enz. moet ook bereikbaar en 
bruikbaar zijn voor rolstoelgebruikers. Ze kunnen het best in een kleur die contrasteert met de omgeving worden gemaakt of 
worden voorzien van een markering (bij voorkeur door de fabrikant duurzaam in het obstakel aangebracht) en beveiligd tot 
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op de grond. Een in kleur en textuur contrasterend materiaal rond het obstakel aanbrengen, bevordert de opmerkbaarheid 
van obstakels.

 • Breng het straatmeubilair op één lijn aan naast de looproute, zodat men een obstakelvrije loopzone (= een continu en vloeiend 
verloop)  kan voorzien. Het willekeurig inplanten van straatmeubilair veroorzaakt onnodige obstakels. Vooral voor personen 
met visuele beperkingen en rolstoelgebruikers is de zigzagbeweging om deze obstakels te vermijden, een hinderlijk en gevaar-
lijk parcours. Straat- of parkmeubilair moet bijgevolg buiten de looproute worden geplaatst.

 • Voorzie zitelementen met zitplaatsen op verschillende hoogtes. Die zijn voor iedereen bruikbaar. De hoogte van een zitbank 
is normaal 50 cm, de diepte 40 cm.

 • Voorzie op een rustplek naast een zitbank ook extra plaats voor rolstoelen, kinderwagens, fietsen enz. zodat de doorgang van 
het wandelpad niet belemmerd wordt. Die plaats moet verhard zijn en minstens 1,50 m op 1,50 m bedragen.

 • Voorzie ook een vrije plaats voor rolstoelen tussen de andere zitvoorzieningen met als afmetingen minstens 0,90 m op 1,20 m.
 • Plant ook banken in met armleuningen en een rugsteun voor mensen die slecht te been zijn. Een arm- en rugleuning vergemak-

kelijken immers het opstaan.
 • Rustpunten moeten niet noodzakelijk zitplaatsen zijn. Voor een korte pauze kan een steunpunt of leuning volstaan.
 • Beperk de hoogte van de beplanting tot maximaal 90 cm om het uitzicht op rustpunten niet te belemmeren. Om personen 

met een rolstoel gebruik te laten maken van een picknicktafel, moet de ruimte onder de tafel minstens 70 cm bedragen in de 
hoogte, 60 cm in de diepte en 90 cm in de breedte. Plantenbakken en verhoogde borders op een hoogte van ongeveer 70 cm 
verhogen de belevingswaarde voor rolstoelgebruikers en mensen die zich moeilijk kunnen bukken.

 • Voorzie de gleuf van afvalbakken op een hoogte tussen 70 cm en 90 cm.
 • De vrije doorgangsbreedte tussen het meubilair bedraagt minstens 100 cm. Op plaatsen waar men met een rolstoel moet kun-

nen draaien, is een ruimte van 1,50 m op 1,50 m noodzakelijk.
 • Installeer meubilair met afgeronde hoeken, zonder uitstekende kanten.
 • Kunstwerken die mogen worden betast, zijn ook attractief voor blinden.
 • Besteed de nodige aandacht aan de correcte situering van verkeersborden, verkeerspaaltjes, straatverlichting, bloembakken, 

boomaanplantingen enz.
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8.    nutsleIdIngen

Andere nutsleidingen dan riolen zijn de overwegend ondergrondse kabels en leidingen voor transport van drinkwater, gas, elektriciteit 
en gegevens. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de hoofdleidingen of distributieleidingen en de huisaansluitingen. Voor 
het wonen zijn de distributieleidingen in de eerste plaats van belang als een voedingsbron van allerhande comfort. Woningen kunnen 
er worden op aangesloten. 
Alles wat ondergronds ‘gebeurt’, is een punt dat vaak onderbelicht wordt. Het spreekt voor zich dat ondergrond en bovengrond nauw-
keurig op elkaar moeten worden afgestemd. 

Er liggen enkele honderdduizenden kilometer kabels en leidingen in de Vlaamse ondergrond. Wekelijks doen zich schadegevallen met 
kabels en leidingen voor. Een eerste vorm van preventie voor schadegevallen is de kennis van de zo precies mogelijke ligging van de 
leidingen en kabels in een werkzone. Per gemeente zijn de maatschappijen bekend die kabels en leidingen uitbaten. De lijst van de 
maatschappijen per gemeente kan worden geraadpleegd op geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/intercomm, voor zover 
de maatschappijen in meer dan één gemeente actief zijn. Op basis van die lijst kunnen de onderscheiden maatschappijen worden 
gecontacteerd. Maatschappij per maatschappij contacteren, is evenwel omslachtig. 

Zowel op federaal als op Vlaams niveau bestaan er initiatieven om op één punt/werkzone, ongeacht de gemeente, voor een bepaald 
werkgebied de informatie elektronisch op te vragen. Federaal bestaat er het initiatief KLIM: Kabel en Leiding Informatie Meldpunt: 
www.klim-cicc.be. De KLIM-website is het resultaat van de samenwerking tussen de federale regering, de Federatie van Transporteurs 
via Pijpleidingen (FETRAPI), de elektriciteitstransmissienetbeheerder Elia en de bouwfederaties. 

De KLIM-website is het centrale meldpunt voor wie werk wil uitvoeren nabij transportinstallaties van gevaarlijke producten via lei-
dingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen. In Vlaanderen is er daarnaast het initiatief KLIP: Kabel en Leidingen 
Informatie Portaal: www.klip.be. Via de KLIP-portaalsite kan men elektronisch planaanvragen doen bij de bij het KLIP aangesloten 
kabel- en leidingbeheerders. Momenteel wordt een wettelijk kader voorbereid dat het gebruik van het KLIP zal verplichten. Vanaf dan 
hoeft de professionele planaanvrager nog maar één enkele aanvraag te doen. KLIP zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste beheer-
ders terechtkomt. De initiatieven KLIP en KLIM zijn een stap voorwaarts t.o.v. de vroegere situatie waar vanuit gemeentelijke lijsten 
per nutsmaatschappij alle informatie moest worden gehaald. Tot de gehele integratie van KLIP en KLIM en tot KLIP decretaal verplicht 
wordt voor alle maatschappijen, is een sluitende controle langs gemeentelijke lijsten een noodzaak. 

Merk op dat de voormelde lijsten gepubliceerd op geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/intercomm de uitzonderlijke ge-
vallen van exclusief gemeentelijke bedrijven niet vermelden. In die gevallen moet men bij de gemeente zelf navraag doen.

Nutsleidingen zijn de bevoegdheid van diverse maatschappijen waarin de gemeenten zijn vertegenwoordigd. 

8.1 wettelIjk kader

De belangrijkste wetgeving die het beheer en de aanleg van de nutsleidingen regelt, zijn:
 • de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening;
 • de wet van 17 januari 1938 betreffende het openbaar domein en de aanleg en onderhoud van onder meer gas- en waterleidingen;
 • de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten door middel van leidingen;
 • de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van economische overheidsbedrijven en decreten betreffende radio en tele-

visie, gecoördineerd op 25 januari 1995;
 • het gemeentedecreet van 2 juni 2006.

rIchtlIjnen Voor de aanleg Van nutsleIdIngen

Volgende aandachtspunten (waarop ook verder nog wordt ingegaan) moeten zeker aan bod komen:
 • Ga vooraf na welk soort werk moet worden uitgevoerd: is er een noodzaak aan nieuwe distributieleidingen, aan de vervanging 

van oude leidingen of aan de verplaatsing ervan?
 • Kijk op de gemeentelijke plannen na waar de leidingen in het werkgebied van de aan te leggen infrastructuur liggen.
 • Zorg voor een nauwkeurige inplanting, rekening houdend met de ligging van de rioolleidingen en de ondergrondse waterbuf-

feringvoorzieningen. 
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 • Bouw steeds een gemeenschappelijke sleuf, alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. 
 • Hou steeds rekening met beheersaspecten: hanteer bij voorkeur kleinschalige materialen in de zone voor nutsleidingen; steek 

wachtbuizen om onnodige opbraak van verharding te vermijden.
 • Hou steeds rekening met de inplanting van bomen: bomen mogen in geen geval in de zone voor nutsleidingen worden aange-

plant (in Nederland geldt een minimale afstand van 1,60 m tussen de boom en de dichtstbijzijnde nutsleiding). 
 • Start het overleg met de uitbatende nutsmaatschappijen tijdig  op. 

De ultieme verantwoordelijke voor de leidingen en kabels binnen een infrastructuurwerk is en blijft de aannemer. Hij is verantwoor-
delijk voor het kennen van de precieze plaats ervan. Hij moet ook de voorzichtigheid in acht nemen die voor elke soort nutsleiding in 
het bijzonder van toepassing is. 

Ten laatste bij de gunning moet hij zichzelf grondig informeren bij de onderscheiden maatschappijen over zowel de exacte plaats als 
over wat er in het bijzonder moet worden in acht genomen.  Die verantwoordelijkheid van de aannemer ontslaat de opdrachtgever en 
zijn ontwerper niet van de zorg om met alle middelen de aannemer zo goed mogelijk te informeren in de aanbestedingsbescheiden 
over wat de approximatieve, maar ook de zo juist mogelijke ligging is van de kabels en leidingen. 
Hoe beter die informatie vooraf is, hoe minder kans op problemen bij de uitvoering en hoe kleiner de risicopremie die de aannemer 
moet nemen in zijn prijsberekening. Men kan immers niet verwachten dat elke inschrijver afzonderlijk zich intensief gaat informeren 
bij elke maatschappij. Aan de hand van de verstrekte gegevens van de aanbestedingsbescheiden maakt de inschrijver zijn offerte op. 
Als uit de aanbestedingsbescheiden zou blijken dat de ligging van nutsleidingen kritisch kan zijn, dan informeert hij zich verder.

Bij de studie en de uitvoering van een infrastructuurwerk is een voortdurende aandacht vanwege opdrachtgevers, ontwerpers en aan-
nemers voor de nutsleidingen noodzakelijk. Naast enkele algemene aandachtspunten worden hieronder de opeenvolgende stappen in 
de ontwikkeling van een infrastructuurproject bekeken.

8.2 fasen en ontwIkkelIng Van een InfrastructuurProject

8.2.1 studIe

Een studie bestaat uit een eerste voorstudie, een voorontwerp en een ontwerp dat dan wordt aanbesteed.
Na een eerste voorstudie moet een ontwerper al de problematiek van kabels en leidingen in beschouwing nemen.

8.2.2 onderzoek aan te leggen leIdIngen

Een tweevoudig onderzoek is noodzakelijk. Ten eerste moet worden nagegaan wat de behoeften aan nutsvoorzieningen zijn voor de 
te bedienen woningen. Die behoefte kan bestaan uit louter huisaansluitingen op bestaande leidingen en/of uit noodzakelijke uitbrei-
dingen van het hoofdnet. Ten tweede moet ook kennis worden genomen van de kortetermijnplanning van alle nutsmaatschappijen in 
de werkzone. Er moet immers worden vermeden dat er bijv. kort na het uitvoeren van het infrastructuurwerk aan leidingen of kabels 
wordt gewerkt waardoor het nieuwe infrastructuurwerk beschadigd wordt. Minimaal hoort er een sperperiode voor opbraak voor nuts-
leidingen te zijn van twee jaar na de voorlopige oplevering van het infrastructuurwerk.

Als nutsmaatschappijen leidingen of kabels moeten aanleggen ter gelegenheid van het infrastructuurwerk, dan zullen die kabels en 
leidingen in een gemeenschappelijke sleuf worden aangelegd, tenzij de onmogelijkheid daarvan wordt aangetoond. Minstens het 
dichtleggen van de sleuf is een taak van de aannemer van het infrastructuurwerk. Daardoor bestaat er een betere garantie dat de bo-
venliggende constructies van het infrastructuurwerk behoorlijk zijn gefundeerd en is er bij schade minder betwisting over de aanspra-
kelijkheid. Als er door de nutsmaatschappijen vergoedingen moeten worden betaald voor het graven of het dichtleggen van de sleuf, 
dan moeten daar vooraf duidelijke afspraken over worden gemaakt. Die afspraken moeten dan zowel worden gemaakt tussen de nuts-
maatschappij en de opdrachtgever van het infrastructuurwerk als tussen de aannemer en de opdrachtgever van het infrastructuurwerk.
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8.2.3 bestaande leIdIngen

Langs de hierboven beschreven informatiekanalen kan er kennis worden genomen van de ligging van kabels en leidingen. De op die 
manier verworven kennis van zowel aan te leggen leidingen als van bestaande leidingen, kan een wijziging van de voorstudie met zich 
meebrengen. Indien nodig zal een eerste coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen worden belegd om de voorstudie defini-
tief vast te leggen in een definitief voorontwerp.

Wanneer een uitgewerkt ontwerp klaar is, zal in de gevallen waar nutsleidingen betrokken zijn een tweede coördinatievergadering wor-
den belegd. Op die vergadering zal een voorlopige tijdsplanning van het infrastructuurwerk worden gegeven zodat de nutsmaatschap-
pijen de noodzakelijke maatregelen kunnen nemen om de aanleg en verplaatsing van hoofdleidingen en huisaansluitingen te plannen. 
Doel is het noodzakelijke werk op het gepaste tijdstip te kunnen afroepen. Er worden afspraken over een gemeenschappelijke sleuf 
gemaakt en er worden plannen van het infrastructuurwerk aan elke nutsmaatschapij gegeven. Naast gebeurlijke tussentijdse versies 
zullen in elk geval de plannen zoals in de aanbesteding gelegd, worden opgestuurd naar de nutsmaatschappijen. In eenvoudige geval-
len kan het eerste overleg uiterlijk op basis van die aanbestedingsplannen gebeuren. Er moet wel rekening worden gehouden met de 
minimale doorlooptijden om nutsmaatschappijen toe te laten op het gepaste tijdstip hun werk af te roepen.

8.2.4 start Van het werk en de uItVoerIng

Eens het werk gegund is, wordt onverwijld een volgende coördinatievergadering samengeroepen waarop ook de aannemer van het 
infrastructuurwerk aanwezig is. Er kan een exact tijdsplan worden bepaald. Ook kunnen dan bilaterale afspraken worden gemaakt om 
op kritische punten peilingen te doen naar de meer exacte ligging van leidingen of kabels. De aannemer van het infrastructuurwerk is 
in de regel verantwoordelijk voor de opvulling van de sleuf, hetzij volgens de voorschriften van het bestek van het infrastructuurwerk, 
hetzij volgens nadien overeengekomen voorwaarden. In elk geval moet de aannemer ook de bijzondere voorwaarden in acht nemen 
voor elke leiding afzonderlijk zoals die door de nutsmaatschappij worden voorgeschreven.

8.3 mogelIjk Interessante afsPraken en documenten

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft een initiatief genomen om de problematiek van nutsleidingen op een 
uniforme wijze te beheersen. Daartoe is een code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen gemaakt. Een meerderheid 
van de gemeenten heeft de code voor haar grondgebied van toepassing gemaakt. De tekst van de code en de lijst van gemeenten die 
de code ondertekenden, vindt u op www.vvsg.be bij de rubriek omgeving/openbare werken. In de code wordt een verwijzing gemaakt 
naar de ‘praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken’. 
Die praktische leidraad werd in 2009 grondig herzien en heet nu ‘vademecum verplaatsen nutsleidingen’. Het document bevat zeer 
interessante informatie en kunt u raadplegen op www.vlaanderen.be/overheidsopdrachten via het menu downloads.



bronnen

VMSW - Infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten - 200988

Algemene inleiding

 • Werkboek kwaliteitsvol verkavelen, Departement RWO, afdeling Stedenbouwkundig beleid en Onroerend Erfgoedbeleid, september 2008

Hoofdstuk 1

 • Praktijkboek Publieke ruimte 2008, Steunpunt Straten i.s.m. ReM!21bvba, Drukkerij De Bie nv, Duffel, 2008
 • Vademecum duurzaam parkeerbeleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Beleid, 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20 te 1000 Brussel, 2007
 • Vademecum fietsvoorzieningen, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Beleid, Mobi-

liteit en Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20 te 1000 Brussel, 2007
 • Vademecum voetgangersvoorzieningen, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Beleid, 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20 te 1000 Brussel, 2007 
 • Vademecum veilige wegen en kruispunten van het Agentschap Wegen en Verkeer 
 • C2008, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel, 2008
 • Werkboek Kwaliteitsvol verkavelen, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 

19/bus 12, 1210 Brussel, 2008
 • www.duurzaambouwen.senternovem.nl
 • www.mobielvlaanderen.be

Hoofdstuk 2

 • Mobiliteitsplan Vlaanderen, Afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2001
 • www.wegcode.be
 • www.ikbenvoor.be (brochure voor de wegbeheerder)

Hoofdstuk 3

 • Praktijkboek publieke ruimte 2009 – Artikel: Veiligheidsbeleid en ruimtelijke planning, Steunpunt Straten i.s.m. ReM!21bvba, Druk-
kerij De Bie nv, Duffel, 2008

Hoofdstuk 4

 • Vademecum Voetgangersvoorzieningen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur
 • De vormgeving van de publieke ruimte, krachtlijnen voor een nieuwe aanpak, Vlaamse Stichting Verkeerskunde Permanente Vorming
 • Des cheminements piétons, accessibles, confortables et sécurisants pour tous, Premier volume concernant l’accessibilité des espa-

ces aux personnes à mobilité réduite
 • Gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid, vademecum, Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid vzw, Ministerie van Verkeer en 

Infrastructuur
 • Algemene regelgeving inzake de toegankelijkheid voor de brandweer(wagens) met betrekking tot het openbaar domein in (sociale) 

huurwijken, Brandweer stad Antwerpen

Hoofdstuk 5

 • Berlamont, 1997, Rioleringen
 • TMVW, 2010, Ontwerprichtlijnen verkavelingen
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Nieuwe Richtlijnen voor het ontwerp en de berekening van rioolstelsels in Vlaanderen, 1988
 • E.G., richtlijn 91/271 inzake stedelijk afvalwater werd gepubliceerd, 30 mei 1991
 • VMM, Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige riool-

waterzuiveringsinstallaties, december 1996
 • VMM, Aanvulling met betrekking tot de herwaardering van grachtenstelsel, hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, maart 1999
 • VMM, Aanvulling met betrekking tot het ontwerp en gebruik van DWA-systemen in Vlaanderen, oktober 2002
 • Vlario, Hergebruik van regenwater, Code van goede praktijk voor rioleringen in praktijk, 1999
 • Vlario, Afkoppelen, bufferen en infiltreren, Code van goede praktijk voor rioleringen in praktijk, 1999
 • Vaes G. & Berlamont J., Het effect van berging in regenwaterputten fase 2: het effect op de dimensionering van riolen, 1998
 • VMM, Een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning, 2000
 • Omzendbrief LNW/2002/2 betreffende de vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en gebruik van droogweeraf-

voersystemen, oktober 2002
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater-

putten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, oktober 2004
 • Waterloket, Waterbeleid in Vlaanderen, Een integrale aanpak, 2007
 • Vlario, Overzicht van sleufloze technieken voor gemeentelijke rioleringsinfrastructuur, 2008
 • VMM, Waterhuishouding, Overstromingen in een wijzigende omgeving, maart 2006
 • www.watertoets.be
 • www.gisvlaanderen.be


