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1 Voorwoord

Dossier leefbaarheid

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de 
leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en 
leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties  
en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.

Mobiel 21
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Meer leefbare steden en gemeenten. Die uitdaging hebben de meeste 
colleges  in hun bestuursakkoorden staan. Maar ook wij, als Mobiel 21, 
streven hiernaar, elke dag opnieuw. Meer fietsen en wandelen zodat 
steden ontlast worden, zoals met de campagne Mijn korte ritten of de 
Leuvense Fietsschool. Een betere planning van de schoolomgeving, zodat 
iedereen duurzaam en veilig naar school kan gaan met onder andere 
Sam de Verkeersslang. 

Maar wat is leefbaarheid? Wat is leefbaar en voor wie? Is het te meten 
of enkel een subjectief gegeven? In dit dossier doen we een poging 
om het complexe begrip uit te leggen aan de hand van indicatoren en 
enkele voorbeelden. 

Veel lees- en ontdekplezier. 

http://www.mobiel21.be
http://www.mobiel21.be/nl/content/mobiel-21-blikt-terug-op-2012
http://www.mijnkorteritten.be
http://www.leuven.be/leven/mobiliteit-openbare-werken/leuven-fietst/veilig-fietsen/leren-fietsen/fietsschool/index.jsp
http://www.verkeersslang.be
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2 Inleiding
Dit dossier zoomt in op vragen zoals: hoe goed scoort 
je straat, buurt of gemeente op de acht deelaspecten? 
Voor welke aspecten is er een probleem en wordt er 
een drempelwaarde overschreden? Waar en op welk 
vlak moet er ingegrepen worden? 

We bieden geen pasklare antwoorden, wel de juiste 
weg en verbindingen naar oplossingen op maat.  
Elke mobiliteitsoplossing verdient inspraak van 
burgers, experten en bestuursleden. En het helpt als 
je dezelfde taal spreekt.

leefbaarheid,  
niet zomaar een begrip
Het begrip leefbaarheid geeft aan hoe aantrekkelijk 
of geschikt een gebied is om er te wonen. Het is een 
typisch containerbegrip en dus multi-dimensioneel: 
iedereen heeft een idee van de betekenis, maar de 
exacte invulling is sterk afhankelijk van tijd, plaats en 
individu. We hebben allemaal onze eigen maatstaven 
om de kwaliteit van onze leefomgeving te beoordelen.

verkeersleefbaarheid als focus
Dit dossier wil in de eerste plaats burgers inspireren 
om hun bezorgdheden en eisen voor een 
leefbare buurt te onderbouwen. Maar ook nieuwe 
bestuursploegen vinden in dit dossier stof en 
instrumenten om te werken aan de leefbaarheid van 
straten en wijken. 

We focussen op de verkeersleefbaarheid van een 
stad, wijk of straat. Verkeer, zo blijkt immers uit vele 
bevragingen en standpunten, staat vaak centraal in 
het debat rond leefbaarheid. Gezinnen, bedrijven, 
ouderen en jongeren pleiten allemaal voor een betere 
mobiliteit en meer leefbare steden en gemeenten. 
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acht aspecten geven de juiste 
richting aan
We bundelen in dit dossier de meest recente 
inzichten uit onderzoeken, studies en instrumenten 
tot acht aspecten van het containerbegrip 
verkeersleefbaarheid. Samen vormen ze een 
pallet waarmee je de verkeersleefbaarheid op een 
objectieve en onderbouwde manier kan meten, 
beoordelen en evalueren, op zowel een kwantitatieve 
als kwalitatieve manier.

Deze acht aspecten zijn:

 - verkeersveiligheid: het risico op 
verkeersongevallen. 

 - Oversteekbaarheid: de fysieke barrière om veilig 
en comfortabel de overkant van de straat te 
bereiken.

 - belevingswaarde van straten en pleinen: de 
mate waarin hun inrichting ervoor zorgt dat 
aangenaam verblijven gecombineerd wordt met 
het (noodzakelijke) rijdende en stilstaande verkeer.

 - Milieuhinder: een verzameling van zintuigelijk 
hinderlijke factoren zoals geluids-, geur-, licht- en 
trillingshinder en hinder van grof stof, roet of rook. 

 - Geluidshinder: de schade aan de gezondheid 
door geluidsoverlast veroorzaakt door wegverkeer.

 - luchtkwaliteit: de schade aan de gezondheid 
omwille van vervuilende luchtcomponenten 
veroorzaakt door wegtransport.

 - bereikbaarheid: het gemak of de moeite 
(uitgedrukt in tijd, afstand, geld en fysieke 
inspanning) voor ieder om de gewenste 
bestemmingen te bereiken. 

 - voorzieningen: de kwaliteit van fiets- en 
voetgangersvoorzieningen. 

1  Voor meer informatie, neem een kijkje in de studie van De Koninck, L et al.(2010)

Deze opdeling is onze keuze: er zijn vele 
andere mogelijkheden denkbaar en gangbaar 
in binnen- en buitenland1 naargelang 
de focus op objectieve meetbaarheid, 
verkeersveiligheid, milieu, enz. De acht 
aspecten kunnen ook niet los van elkaar 
gezien worden omdat vaak dezelfde factoren 
aan de grondslag liggen van een probleem. 
Het spreekt voor zich dat een straat waar 
veel zwaar vervoer langskomt en waar snel 
gereden wordt, lager scoort op het vlak van 
geluidshinder en luchtkwaliteit. 

Een klein verkeersonderzoek levert al een 
heleboel interessante gegevens op om 
uitspraak te doen over de scores op elk van de 
acht deelaspecten. Verder in dit dossier stellen 
we daarom een verkeerskundig basispakket 
voor om mee aan de slag te gaan bij het 
bepalen van de verkeersleefbaarheid. 

https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&recordOId=1221523&fileOId=1221529
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Een vijftiental jaren geleden werd in België binnen het kader 
van het Federaal Wetenschapsbeleid voor het eerst een studie 
uitgevoerd rond verkeersleefbaarheid. In deze studie werd de 
basis gelegd voor het meten van de integrale verkeersleefbaarheid 
van de straat of buurt aan de hand van zeven indicatoren: de 
zogenaamde verkeersleefbaarheidsindex. Deze index werd 
sindsdien een aantal keren verfijnd om rekening te houden met 
nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe inzichten. Studiebureaus 
maken gebruik van deze verkeersleefbaarheidsindex bij het 
inrichten van doortochten, als onderdeel van een mobiliteitstoets 
of van een mobiliteitseffectrapport, een MOBER, bij de aanvraag 
van een stedenbouwkundige vergunning voor een nieuwe 
projectontwikkeling.

Verkeersleefbaarheidsindex 

3 Verkeersleefbaarheid: 
een moeilijke evenwichtsoefening
Positief  negatief
Verkeersleefbaarheid is de impact van het verkeer 
op de leefbaarheid van de omgeving. Of anders 
gezegd: het totale effect van het verkeer en vervoer 
op de levenskwaliteit van bewoners. De kwaliteit 
van je leefomgeving houdt enerzijds baten in, zoals 
de bereikbaarheid van wijken en diensten of de 
aanwezigheid van groene publieke ruimte. Maar 
verkeer brengt ook negatieve effecten met zich mee, 
zoals beperkte veiligheid of gezondheidsproblemen. 

Objectief  subjectief
Iedereen meet met verschillende gewichten. 
Ouderen en kinderen zijn gevoeliger voor problemen 
rond verkeersleefbaarheid: als het op veiligheid 
en gezondheid aankomt, zijn zij het kwetsbaarst. 
Ook nieuwe inwoners zijn vaak gevoeliger voor 
bepaalde problemen dan gezinnen die al 20 jaar 
op dezelfde plek wonen. Zij merken vaak bepaalde 
problemen niet meer op of hebben hun gedrag al 
aangepast aan de bestaande situatie. De beleving 
van eenzelfde probleem is bij iedereen anders. Ook 
zijn er bepaalde problemen die zwaarder doorwegen 
in de beleving: verkeersveiligheid (met het risico 
op een verkeersongeval) weegt in de perceptie 
van inwoners zwaarder door dan het probleem van 
slechte luchtkwaliteit (met negatief effect voor de 
gezondheid). 

Door deze verschillen in beleving, is het belangrijk om 
bij het meten van leefbaarheid zowel het objectieve 
als het subjectieve (belevings-) verhaal mee te nemen 
of te meten. 

Objectieve metingen geven onder meer het aantal 
wagens dat voorbijkomt, de concentratie van 
luchtpolluenten of het geluidsvolume. Deze kunnen 
aangevuld worden met veldonderzoek, observaties 
op het terrein aan de hand van een checklist op 
verschillende tijdstippen van de dag en/of week. 

Met een subjectieve meting bedoelen we een peiling 
bij alle (of bij een representatief staal van) bewoners 
van een meetgebied (straat, wijk of gemeente). 
Aan de hand van stellingen wordt gepolst in welke 
mate de respondenten het eens of oneens zijn met 
verschillende verkeersleefbaarheidsaspecten. Hierbij 
wordt vaak een 5- of 10-puntenschaal gebruikt. 
Voorbeelden van stellingen zijn: Er is een gebrek aan 
goede voetpaden in mijn straat of De snelheid van het 
verkeer is aangepast aan het karakter van de buurt.

verkeersfunctie  verblijfsfunctie
Verkeersleefbaarheid draait rond het zich verplaatsen 
en het zijn in een bepaalde omgeving, met de functie 
en het gebruik van de ruimte. Is de straat vooral een 
verbindingsweg, wordt er gewoond of ontsluit hij 
een bedrijventerrein? In straten met hoofdzakelijk 
een verkeersfunctie, bijvoorbeeld steenwegen, krijgt 
verkeersleefbaarheid een andere invulling dan in 
straten met hoofdzakelijk een woonfunctie, zoals 
in een woonerf. De normen die bepalen of een 
leefbaarheidsaspect problematisch is, liggen bij 
steenwegen lager dan bij woonerven. Men kan er nu 
eenmaal niet omheen dat een steenweg doorgaand 
verkeer moet toestaan. Het scoresysteem voor het 
evalueren van de verkeersleefbaarheidsaspecten 
moet dus aangepast zijn aan de hoofdfunctie van 
de straat: verkeersfunctie, verblijfsfunctie of een 
tussenvorm. 

straat/wijk  gemeente/stad 
Er zijn tot slot ook nog verschillende schaalniveaus 
om de verkeers-/leefkwaliteit te bestuderen: een 
straat, wijk, gemeente of stad kan elk op zijn of 
haar niveau een verschillende beoordeling inzake 
verkeersleefbaarheid toegewezen krijgen. Wanneer 
de verkeersleefbaarheid op het niveau van een 
straat bekeken wordt, is het altijd aangewezen 
om de bredere buurt in beschouwing te nemen: 
de buurt kan immers mee aan de bron liggen van 
leefbaarheidsproblemen in die straat. Anderzijds 
kunnen oplossingen voor die straat de leefbaarheid 
van de buurt in gevaar brengen. 
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Voor je aan het meten slaat, heb je een basis  
van informatie nodig over de verkeerskundige 
kenmerken van de straat of wijk. 

Wat moet je zeker weten?
 - Wegcategorie: verkeersfunctie of verblijfsfunctie?

 - Het heersende snelheidsregime: hoe snel mag je 
rijden? 

 - Bestaande plannen: gemeentelijk mobiliteitsplan, 
wijkplan, leefbaarheidsplan, circulatieplan...

 - Overzicht van voorzieningen in de straat/wijk: 
welke activiteiten vragen specifieke aandacht voor 
de inrichting? Denk aan een school, een rusthuis, 
een groot bedrijf, vooral omwille van de aard en/of 
omvang van de genereerde verkeersstroom.

 - Overzicht van voorzieningen in de wijdere buurt: 
wat heeft een invloed op de verkeersafwikkeling 
in de straat of omgekeerd? Wat zijn de mogelijke 
gevolgen van veranderingen in verkeersvolumes in 
de eigen straat op de wijdere buurt?

 - Ongevallengegevens: hoeveel ongevallen met 
welke gevolgen? 

 - Eerdere meetresultaten. 

Wat kan je verder nog best meten 
of inventariseren? 
 - De inrichting van je straat: een dwarsprofiel 

met aanduiding van de ruimte voor stilstaand en 
rijdend gemotoriseerd verkeer, groenvoorziening, 
ruimte voor fietsers en voetgangers en voortuinen. 

 - Oversteektijd: hoe lang moet je wachten 
vooraleer je de straat kan oversteken en wat is de 
oversteektijd zelf? 

 - De verkeersintensiteit: hoeveel, op welke 
tijdstippen en in welke samenstelling (auto’s, 
bussen, vrachtwagens,...) komt er verkeer langs? 

 - De snelheid: hoe snel rijdt de meerderheid van het 
gemotoriseerd verkeer?

 - De kwaliteit van de bestaande voorzieningen: 
een beoordeling aan de hand van foto’s. Hoe 
wordt de infrastructuur en de groenvoorziening 
onderhouden? Welk type verharding en verlichting 
is er hier?

De meeste informatie hierover is vrij beschikbaar op 
gemeentelijk of stadsniveau. Als deze informatie voor 
je straat nog niet eerder gemeten en geïnventariseerd 
werd, kan je zelf aan de slag gaan met een eigen 
(mini) verkeersonderzoek. 
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Hoe analyseer je de verkeersleefbaarheid van een 
gebied? Ook hier geldt meten is weten. Vaak liggen 
slechts een handvol factoren aan de basis van 
meerdere verkeersleefbaarheidsproblemen: zo zorgen 
te veel en te snel rijden ervoor dat een straat moeilijk 
oversteekbaar is. Te veel en te snel verkeer ligt ook 
mee aan de basis van slechte luchtkwaliteit en meer 
ongevallen. 

Maar voor we kunnen spreken van te veel en te snel, 
bekijken we eerst hoe veel en hoe snel. 

Het begrip leefbaarheid objectiveren is voor alle 
betrokkenen nuttig en belangrijk:

 - Een gemeente of stad heeft nood aan objectieve 
analyses als basis voor het bepalen van 
beleidsprioriteiten. Waar zijn de problemen het 
grootst, waar moet eerst ingegrepen worden, wat 
is het effect van ingrepen op wijkniveau op de 
bredere dorpskern en andersom? 

 - Voor burgers is het in de eerste plaats belangrijk 
om een goed gestoffeerd dossier samen te stellen 
voordat ze naar de schepen of administratie 
stappen met leefbaarheidsverzuchtingen. Er is 
meer oor naar knelpunten die gebaseerd zijn 
op meetbare feiten en gedeeld worden door 
een grotere groep van personen dan dagelijkse 
verzuchtingen van enkele mensen.

4 Het probleem in kaart brengen 5 Stap 1: het verkeerskundig 
basispakket
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Een globale inleiding rond onderzoeksmethoden binnen de verkeerskunde vind je hier. 

Er bestaan ook een aantal bronnen die uitvoerig beschrijven hoe je als leek met meetlat, 
chronometer en turfstaat de juiste informatie kan verzamelen om je probleem duidelijk 
en objectief te schetsen. Om bij de bewoners te polsen naar het subjectieve gevoel van 
verkeersonleefbaarheid bestaat er een standaard vragenlijst: hoe verkeersleefbaar is jouw 
buurt? 

Zelf aan de slag!

Voorbeeld van de Puursesteenweg in Bornem: bestaand dwarsprofiel (boven) en type dwarsprofiel voor éénrichtings-
verkeer (onder) (foto Vectris) 

Eens de belangrijkste verkeerskundige kenmerken 
van het studiegebied (straat , wijk of de hele 
gemeente) in kaart is gebracht, stelt zich de 
vraag: heb ik hier te maken met een probleem van 
verkeersleefbaarheid? Zo ja, wat is dan precies  
het probleem? Hoe ernstig of dringend is dit?  
En tot slot, wat kan er op lokaal niveau aan gedaan 
worden? 

We zoomen daarom in op elk van de acht 
deelaspecten van verkeersleefbaarheid afzonderlijk. 
We belichten hierbij telkens:

 - De verschillende dimensies van het 
leefbaarheidsaspect.

 - De manier waarop het aan bod komt in de 
beleidsteksten van de verschillende niveaus en/of 
normeringen.

 - Hoe dit deelaspect in al zijn dimensies gemeten en 
geëvalueerd kan worden.

 - Welke oplossingen op lokaal niveau mogelijk zijn.
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6 Stap 2: acht deelaspecten 
van verkeersleefbaarheid 

http://www.verkeerskunde.be/sites/default/files/vsvlokaal_4_-_meten_is_weten_-_eindversie.pdf
http://veiligebuurt.verkeerskennis.nl/
http://www.komopstraat.be/buurtbar.php
http://www.komopstraat.be/buurtbar.php
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asPect 1: verkeersveiliGheid

in woorden
Voor velen is verkeersveiligheid de belangrijkste 
eigenschap van een leefbare woonomgeving.  
De indicator neemt de term leefbaarheid erg letterlijk.  
Er zijn twee soorten verkeersonveiligheid:

 - Objectieve verkeersonveiligheid komt tot 
uitdrukking in cijfers: het aantal ongevallen, 
gewonden en doden. Het is de kans op een 
ongeval tijdens je verplaatsingen, waarbij zowel 
het aantal, als de ernst van het ongeval meetelt. 

 - We spreken van subjectieve, gevoelsmatige 
verkeersonveiligheid als een verkeerssituatie een 
onveilig gevoel oproept.

in cijfers, normen en beleid
Go for zero klinkt je waarschijnlijk bekend in de 
oren, maar het streefcijfer van die campagne is 
helaas nog veraf. Het aantal verkeersdoden in 
2011 steeg met 3,8 procent ten opzichte van het 
jaar ervoor. In 2011 vielen er in totaal 770 dodelijke 
verkeersslachtoffers op de Belgische wegen! Hiermee 
lijkt de doelstelling van ons land, een daling van het 
aantal verkeersdoden met 50 procent tussen 2011 
en 2020 (maximum 420 dus in dat laatste jaar) zich 
alsmaar verder van ons te verwijderen. Ook het aantal 
letselongevallen steeg in 2011, tot 47.700. 

Vlaanderen wil de achterstand ten opzichte van de 
veiligste landen, zoals Nederland en Zweden, verder 
verkleinen. Het ambitieniveau is om tegen 2015 
maximum 250 doden en dodelijk gewonden en 2.000 
zwaargewonden te tellen. 

in formules
Een indicatie van het ongevallenrisico van je wijk of 
dorp kan je zelf eenvoudig becijferen via de gewogen 
ongevallendichtheid. 

Eerste stap daarbij is het berekenen van het gewogen 
ongevallengehalte. Deze indicator houdt rekening 
met het aantal en de ernst van de ongevallen in 
de afgelopen drie jaar, waarbij ernstige ongevallen 
een groter gewicht krijgen dan die met enkel 
lichtgewonden. 

Het gewogen ongevallenhalte ziet er dan zo uit:  
X + 3Y + 5Z , waarbij X = aantal lichtgewonden, 
Y = aantal zwaargewonden en Z = aantal doden.

Deze indicator werd ook gebruikt bij de opmaak van 
de lijst van gevaarlijke of zogenaamde zwarte punten. 
De zwarte locaties kan je op kaart terugvinden via het 
GIS geoloket van de provincie. 

Door het eindresultaat van deze indicator te 
delen door de gewenste straatlengte en dan te 
vermenigvuldigen met 100, kom je aan de gewogen 
ongevallendichtheid: het ongevallengehalte per 100 
meter straatlengte.

VOOR-NA herinrichting: Verruiming van het voetpad/ inrit voor wijkweg (zone 30) (foto Vectris)

Gewogen ongevallendichtheid  
= X + 3Y + 5Z /straatlengte x 100.

Is je eindcijfer minder dan tien, dan is het goed 
gesteld met je straat. Vanaf een score hoger dan 
tien legt het verkeer, en in het bijzonder het aspect 
veiligheid, een negatieve druk op de leefbaarheid.

in lokale acties 
Het beperken van de snelheid is waarschijnlijk 
de belangrijkste en meest effectieve maatregel 
om vooruitgang te boeken op het terrein van 
verkeersveiligheid. Een op de drie verkeersongevallen 
is te wijten aan een te hoge snelheid. Maar enkel 
het instellen van een verantwoorde snelheidslimiet 
is niet genoeg! Er moet duidelijk gecommuniceerd 
en geïnformeerd worden over de geldende 
snelheidsgrenzen. De weg moet ook voldoende 
‘leesbaar’ zijn: de infrastructuur moet het gewenste 
snelheidsregime zo veel mogelijk afdwingen. En tot 
slot moet de politie toezien op de naleving van de 
geldende regels. 

De Europese Unie wil tegen 2020 het aantal 
verkeersdoden halveren. In 2011 stierven er meer dan 
30.000 mensen op de Europese wegen, dat komt 
overeen met alle inwoners van een stad als Tienen. 

Ook op wereldschaal is de weg een belangrijke 
doodsoorzaak. Elk jaar sterven ongeveer 1.3 miljoen 
mensen in het wegverkeer en raken meer dan 50 
miljoen gewond. Verkeersongevallen hebben zo een 
grote maatschappelijke impact en kost en remmen 
de economische groei. De Verenigde Naties hebben 
de periode 2011-2020 daarom uitgeroepen tot het 
decennium van de actie voor wegveiligheid met als 
doel vijf miljoen levens te redden. 
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asPect 2: vOOrZieninGen vOOr vOetGanGers  en fietsers

in woorden
Of er al dan niet fiets- en voetgangersvoorzieningen 
in de straat aanwezig zijn en wat de kwaliteit ervan 
is, zijn belangrijke factoren in de manier waarop je 
de verkeersveiligheid in je straat ervaart. Te smalle 
voetpaden, losliggende tegels of slecht onderhouden 
fietspaden weerhouden mensen ervan om te voet te 
gaan of de fiets te nemen voor korte verplaatsingen. 
Ouders vinden het onverantwoord om hun kinderen 
alleen naar school te laten gaan. Ouderen komen 
vaak de deur niet meer uit, tenzij met de wagen. 

De kwaliteit van voet- en fietsvoorzieningen wordt 
bepaald door de breedte, de verhoging, het type 
en de staat van de verharding, de afscherming van 
andere weggebruikers, de obstakels, de accentuering 
en de markering. Zowel bij de inrichting als bij 
het onderhoud spelen deze factoren een rol. Het 
gewicht van elk van deze factoren hangt af van de 
categorisering van de weg, het snelheidsregime en de 
verkeersintensiteit. 

in cijfers, normen en beleid

Fietsvoorzieningen

De normen voor de veiligheid en het comfort 
van de (her)inrichting van fietspaden in straten 
en op kruisingen, worden uitvoerig omschreven 
in het vademecum Fietsvoorzieningen. Dat is een 
normenbundel voor wegbeheerders, die regelmatig 
geüpdatet wordt. 

Ook een gemengd profiel (een weginrichting zonder 
fietspaden) of gescheiden fietspaden komen hierin 
aan bod. Verkeersintensiteit en verkeersnelheid zijn de 
belangrijkste determinanten bij deze keuze. 

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare werken 
Crevits stelt zich tot doel om tegen 2015 de helft 
van alle fietspaden binnen haar bevoegdheid 
(her) in te richten volgens het vademecum. De 
recentste meting van 2011 wees uit dat 37,2 procent 
normconform waren. Bijna negentig procent van 
de geïnspecteerde kilometers fietspaden kreeg 

een voldoende op onderhoud. Op langere termijn 
is het de bedoeling dat alle fietsvoorzieningen in 
Vlaanderen, ook deze op gemeentelijke wegen, 
normconform zijn. Om deze doelstelling te bereiken, 
zijn een aantal instrumenten in het leven geroepen, 
zoals de fietstoets, het fietsfonds en de vlakheidsnorm 
binnen bestekken die er moeten voor zorgen dat 
nieuwe fietspaden kwaliteitsvol aangelegd worden. 
Zo moet de afdwingbare vlakheidsnorm binnen 
standaardbestekken oneffenheden in het oppervlak 
van het fietspad vermijden van bij de aanleg. 

Voetgangersvoorzieningen

De S van stappen staat op de eerste plaats in het 
STOP-principe, de vooropgestelde hiërarchie van 
vervoerswijzen binnen het Mobiliteitsplan Vlaanderen. 
De T staat voor trappen (fietsen), de O voor openbaar 
vervoer en de P voor privaat vervoer. Over concrete 
doelstellingen en normen rond stappen vinden 
we verder weinig terug in dit beleidsdocument. 
Die vinden we wel in de Algemene bouwverordening 
inzake wegen voor voetgangersverkeer. Dit besluit van 
de Vlaamse regering van 1997 schrijft de minimale 
breedte, de obstakelvrije ruimte en de maatvoering 
voor hellingsbanen voor waaraan voetwegen binnen 
de bebouwde kom moeten voldoen. 

De Ministeriële Omzendbrief geeft wat meer uitleg. 

Verdere details over de kwaliteitsnormen voor de 
inrichting van voetgangersvoorzieningen zijn terug  
te vinden in het vademecum voetgangersvoorzieningen. 
Het vademecum toegankelijk publiek domein bevat 
richtlijnen voor een publiek domein dat voor iedereen 
veilig en comfortabel is, met extra aandacht voor 
personen met een beperking. 

in formules

Fietsvoorzieningen

Het sterrensysteem voor fietspaden (maximum 
3 sterren) screent bestaande fietspaden op hun 
veiligheid en comfort. De gehanteerde criteria zijn 
(1) effenheid/vlakheid (trillingen bij het rijden), (2) de 
breedte van het fietspad en van de bufferzone tussen 
de rijbaan en het fietspad en (3) de veiligheid voor 
fietsers op kruisingen met de rijbaan, op kruispunten 
en op oversteekplaatsen. Deze comfortmeting 
gebeurt met meetfietsen. Elke Vlaamse provincie heeft 
zo’n meetfiets die door lokale wegbeheerders kan 
uitgeleend worden en waarmee door de Fietsersbond 
een comfortaudit kan worden uitgevoerd. Als resultaat 
krijg je een inventaris van het huidige comfort van 
alle fietspaden in een gemeente als basis voor het 
opstellen van de prioriteiten binnen een verbeterplan. 
Voor een meer omvattende audit rond lokaal 
fietsbeleid is Bypad de aangewezen tool. Deze audit 
bekijkt het volledige fietsbeleid op lokaal vlak: het al 
dan niet bestaan van een fietsbeleidsplan, specifiek 
budget, personeel en fietspaden. Maar ook stallingen, 
de kwaliteit van het fietsnetwerk, handhaving, 
signalisatie en sensibilisatie komen aan bod.

Iedereen kan klachten over de inrichting of het 
onderhoud van fietspaden melden op het Vlaams 
Meldpunt Fietspaden. De scores via het sterrensysteem 
en de klachten die verzameld worden binnen het 
Meldpunt kunnen steden en gemeenten gebruiken in 
hun fietsonderhoudsprogramma. 

Steunpunt Straten heeft samen met de gemeente Bertem een evaluatiemethode ontwikkeld en 
toegepast om de kwaliteit van de bestaande voetpaden te evalueren op gemeentelijk niveau om 
van daaruit een verbeterplan op te stellen. Binnen de gemeente werd eerst een selectie gemaakt 
van prioritaire aandachtsgebieden voor voetgangers zoals dorpskernen, schoolomgevingen, 
omgevingen van rusthuizen en jeugdlokalen, aanlooproutes voor openbaarvervoerhaltes enz... 
Daarna gebeurde in deze gebieden een terreinonderzoek aan de hand van een onderzoeks-
formulier. Elk straatsegment en elke straatkant werd gequoteerd op basis van vier parameters: 
aanwezigheid en breedte van de voetpaden, kenmerken van de verharding, het belang van de 
straat voor voetgangersverkeer en het snelheidsregime. Tot slot kreeg elk straatsegment nog 
een score A, B of C in verband met de praktische haalbaarheid om tot de (her)aanleg van het 
voetpad over te gaan. Deze oefening mondde uit in een rapport met prioriteitenlijsten (juni 2010). 
Dat werd eerst goedgekeurd door de Gemeenteraad en daarna in een investeringsprogramma 
gegoten voor de (her)aanleg van acht kilometer voetpaden gespreid over vier jaar. 

Objectief acht kilometer nieuwe voetpaden 
Gemeente Bertem ism Steunpunt Straten
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Voetgangersvoorzieningen

Wil je nagaan of de voetgangersvoorzieningen in je 
straat voldoende kwaliteitsvol zijn, dan zijn de hoger 
vermelde vademeca de bron bij uitstek. 

Een straataudit, eveneens een instrument van 
Steunpunt Straten (vertaling van de Community Street 
Audit van Living streets), is een beoordeling van een 
straat of publieke omgeving vanuit het perspectief 
van wandelaars. Het is een instrument voor mensen 
zonder enige voorkennis die een beoordeling willen 
maken van de publieke ruimte in hun straat of buurt. 
In dit laagdrempelig evaluatie-instrument worden 
in totaal negen criteria of dimensies opgenomen, 
waaronder de technische staat en toegankelijkheid, 
onderhoud en handhaving. 

in lokale acties
De voorzieningen voor fietsers en voetgangers 
worden verkeersveiliger door de snelheid en de 
intensiteit van het gemotoriseerd verkeer te verlagen. 
Hiervoor kan je verschillende maatregelen nemen, het 
best gecombineerd.

Er zijn de regelgevende maatregelen. Voer een 
eenrichtingsstraat in en verlaag de snelheid. Dit doe 
je het best in combinatie met infrastructurele werken, 
zoals een versmalling van de rijbaan ten voordele van 
voetgangers en fietsers, het verhogen van kruispunten 
en het doorknippen van straten om sluipverkeer 
te ontmoedigen. De ingrepen maken de weg 
leesbaarder. Op deze website vind je een gedetailleerd 
overzicht van verschillende inrichtingsingrepen. In 
straten waar de verkeersfunctie prioritair is en blijft, 
verminder je de conflictkansen tussen zachte en 
gemotoriseerde weggebruikers. Gebruik hierbij 
de richtlijnen binnen de vademeca voor fiets- en 
voetgangersvoorzieningen, als norm. 

Wat is een knip? 
Om sluipverkeer in woonbuurten te 
ontmoedigen, worden straten soms 
doorgeknipt zodatj het gemotoriseerd verkeer 
moet omrijden. Op de foto’s hier werden 
paaltjes geplaatst. Het afgesloten weggedeelte 
werd ook aantrekkelijk gemaakt voor 
voetgangers en fietsers. 

(foto Vectris)

asPect 2: vOOrZieninGen vOOr vOetGanGers  en fietsers

asPect 3: Oversteekbaarheid

in woorden
Wanneer het als voetganger moeilijk is om aan 
de andere kant van een straat, plein of gebied 
te geraken, spreken we van een barrière-effect 
veroorzaakt door die verkeersinfrastructuur. Dit 
barrière-effect is vooral groot bij waterwegen en 
autosnelwegen waar je tot aan een brug of tunnel 
moet wandelen om aan de overkant te geraken, ook 
spoorlijnen horen hierbij. Maar zelfs voor een gewone 
straat kan er een barrière zijn om aan de overkant te 
geraken: we spreken hier over de oversteekbaarheid 
van een straat. 

Bij het oversteken is een voetganger bijzonder 
kwetsbaar. Analyses van de verkeersongevallencijfers 
in 2009 in België wezen uit dat 6 op de 10 ongevallen 
met voetgangers gebeurden bij het oversteken van de 
rijbaan (BIVV, 2011).

Drie factoren bepalen de oversteekbaarheid van een 
straat: 
 - de oversteeklengte: bepaald door het aantal te 

kruisen rijstroken, de breedte van die rijstroken en 
het al dan niet aanwezig zijn van een middenberm 
of eiland.

 - de oversteeksnelheid: (uitgedrukt in aantal meters 
per seconde: m/sec) Zo rekent men voor een kind 
een gemiddelde oversteeksnelheid van 1,6m/
sec, voor een volwassene 1,4m/sec, voor een 
oudere 0,9m/sec en voor een persoon met een 
beperking 0,5m/sec (voor een fietser wordt 3m/sec 
gerekend).

 - en de te kruisen verkeersstroom: zowel de intensi-
teit, de samenstelling ervan (aanwezigheid van 
zwaar vervoer wordt als een groter gevaar gezien), 
de snelheid en de tussentijd tussen de voertuigen.

in cijfers, normen en beleid
Het vademecum voetgangersvoorzieningen beschrijft 
wat hoogkwalitatieve oversteekvoorzieningen zijn 
en geeft richtlijnen voor het inrichten ervan in alle 
mogelijke situaties. In dit dossier beschrijven we 
ook wanneer er een specifieke oversteekvoorziening 
vereist is vanuit veiligheidsoverwegingen.

Hoogkwalitatieve oversteekvoorzieningen zijn veilig, 
comfortabel, direct en samenhangend. 

 - Veiligheid: beperkte snelheid van het 
gemotoriseerd verkeer bij het naderen van de 
oversteek, voldoende zichtbaarheid van de 
oversteekvoorziening en van de voetganger die wil 
oversteken. 

 - Comfort: de nabijheid van oversteekvoorzieningen, 
de beperkte wachttijd voor je oversteekt, de 
aaneengesloten oversteeklengte (zonder 
middengeleiders, hoogteverschillen en hellingen) 
en een rustige stapsnelheid.

 - Een directe oversteekplaats: ze ligt op de 
wandelweg van de voetganger. 

 - Samenhang: het bestaan van een uitgebouwd 
voetgangersnetwerk. 

Een slecht 
oversteekbare 
straat  
(foto Vectris)

6 
 S

ta
p 

2:
 A

ch
t 

de
el

as
pe

ct
en

 v
an

 v
er

ke
er

sl
ee

fb
aa

rh
ei

d 
 

http://www.komopstraat.be/art.php?rubriek=Straataudits
http://veiligebuurt.verkeerskennis.nl/


Dossier verkeersleefbaarheid - p 18 Dossier verkeersleefbaarheid - p 19

Vanuit het perspectief veiligheid geldt het principe: 
hoe hoger de verkeerssnelheid en hoe hoger 
de wegcategorie, hoe meer beveiliging er nodig 
is voor voetgangers en hoe lager het aantal 
oversteekplaatsen. Bij de verkeerssnelheid moet altijd 
gekeken worden naar zowel de maximale toegelaten 
snelheid als naar de maximale werkelijk gereden 
snelheid. 

Dat laatste meet je volgens V85, de snelheid die door 
85% van de motorvoertuigen gereden wordt. Het 
vademecum voetgangersvoorzieningen vermeldt per 
type weg zowel de veiligheidsstreefdoelen op lange 
termijn, als de vereisten op korte termijn. 

Normen voor comfort worden uitgedrukt in de 
maximaal aanvaardbare wachttijd voordat je kan 
oversteken bij afwezigheid van oversteekplaatsen 
of verkeerslichten) en in de maximaal aanvaardbare 
afstand tot de dichtstbijzijnde oversteekplaats. De 
normen zijn strenger voor kerngebieden binnen de 
bebouwde kom, dan voor diezelfde zones buiten het 
kerngebied en voor overgangsgebied. Voor lokale 
wegen zijn de normen strenger dan voor secundaire 
wegen.

in formules
Hier vind je een eenvoudige formule voor de 
berekening van een aanvaardbare oversteekbaarheid 
van een straat, die gemeten wordt door de bewoners 
zelf met behulp van een chronometer. Meet twee 
parameters van de oversteekbaarheid: de wachttijd 
bij oversteekplaatsen zonder verkeerslichten en de 
tijdsduur van de oversteek zelf.

De wachttijd bij oversteekplaatsen zonder 
verkeerslichten mag gemiddeld niet langer zijn 
dan 15 seconden (in maximum tien procent van de 
gevallen mag de wachttijd meer dan 15 seconden 
bedragen): door langere wachttijden nemen mensen 
onverantwoorde risico’s.

De maximaal aanvaardbare tijd om over te steken is 
zes tot acht seconden voor een gewone voetganger. 
Voor oudere mensen rekenen we op een oversteektijd 
van maximum acht seconden.

asPect 3: Oversteekbaarheid

asPect 4: belevinGsWaarde  
van Publieke ruiMte

in woorden
Dit aspect van verkeersleefbaarheid focust zich op 
de concrete inrichting van het publiek domein, de 
beeldwaarde van een buurt of straat. 

verkeersruimte moet in elke straat een plaats krijgen, 
dit wordt door niemand betwist. Iedereen wil vlot, 
comfortabel en zo dicht mogelijk bij de voordeur 
geraken, liefst met zowel de auto, de fiets als met 
het openbaar vervoer. Parkeerbehoeften vormen een 
tweede belangrijke bekommernis bij de inrichting van 
de ruimte. Bij rijwoningen en appartementen is dit 
meestal een noodzaak, maar ook bij woningen mét 
garage zien we vaak dat deze laatste steeds vaker 
wordt ingepalmd tot extra leef- of bergruimte zodat de 
tweede auto of de fietsen er niet meer bij kunnen. 

In sommige straten heeft de verkeersfunctie een 
belangrijke rol en moet er voldoende ruimte voorzien 
worden om doorgaand verkeer vlot te laten passeren. 
In andere straten primeert de woonfunctie en is de 
verkeersfunctie beperkt tot het bereikbaar maken van 
alle woningen in de straat. Deze categorisering van 
wegen vormt het belangrijkste referentiekader voor de 
inrichting van alle straten in het Vlaams Gewest.  

Het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen onderscheidt 
in totaal vier wegencategorieën: hoofdwegen, primaire 
wegen, secundaire wegen en lokale wegen met soms 
nog een verdere opdeling in types naargelang het be- 
lang van de verkeersfunctie (type 1 tot en met type 3).

We spreken van een kwalitatief goed ingericht 
openbaar domein wanneer de ruimte voldoende 
leesbaar is. Met andere woorden, wanneer de 
gebruikers van die ruimte, zowel bewoners als 
bezoekers, spontaan aanvoelen wat de functie is van 
die ruimte. 

Een voorbeeld 

Een woonstraat is er in de eerste plaats voor bewoners. 
In zo’n straat moet uit de inrichting duidelijk zijn dat 
stappen en wonen er de absolute prioriteit hebben. 
We verwachten hier een kleine verkeersruimte 
waar voetgangers voorrang hebben op auto’s. Het 
verblijfsaspect vraagt dat het aangenaam is om 
gewoon buiten op straat te staan en te praten met de 
buren: gepaste groenvoorziening en straatmeubilair 
nodigt hiertoe uit. 

in lokale acties
De Nederlandse website Veilige buurt van ANWB 
somt de volgende acties op om een straat beter 
oversteekbaar te maken: 

 - verkeerseducatie: zorg ervoor dat er geen 
risico’s genomen worden door de voetgangers. 
Laat automobilisten het voetgangersgroen bij 
verkeerslichten respecteren. En zorg ervoor 
dat er correct gebruik wordt gemaakt van 
oversteekplaatsen. 

 - verkorten van de oversteeklengte: leg een 
vluchtheuvel aan waardoor de voetgangers in 
twee etappes kunnen oversteken. Of verbreed 
de voetpaden langs beide zijden van de rijweg 
waardoor die versmald wordt en de oversteektijd 
korter is. 

 - extra oversteekvoorzieningen: leg extra 
oversteekplaatsen aan waar het door de grote 
voetgangersfrequenties nodig is. Bijvoorbeeld in 
de buurt van openbaar vervoerhaltes of attracties. 

 - verlengen duur voetgangersgroen aan 
verkeerslichten: pleit ervoor om een tragere 
oversteektijd te voorzien om bijvoorbeeld ouderen 
makkelijker te laten oversteken. 

 - verhogen van de zichtbaarheid: zorg ervoor dat 
de oversteekplaatsen voor voetgangers goed 
zichtbaar zijn. 

 - verlagen van de verkeerssnelheid: in de buurt 
van oversteekvoorzieningen moet er trager 
gereden worden. 

Verkorting van de oversteeklengte door middel van 
een middengeleider (Foto Vectris)

Ontwerp voor de herinrichting van de Nieuwstraat in Bornem als woonstraat met eenduidig materiaalgebruik 
van gevel tot gevel (foto Vectris, 2007)
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Wanneer de straat hoofdzakelijk een verkeersfunctie 
heeft, moet de inrichting van het openbaar domein 
ervoor zorgen dat de visuele storing door het 
verkeer voor de bewoners minimaal is. Dat kan door 
elementen die het verkeer visueel afschermen. Dit is 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van openbaar groen 
in de buurt, veel ruimte voor voetgangers en fietsers, 
goed onderhoud van voorzieningen voor zwakke 
weggebruikers en de aanwezigheid van voortuinen. 

Groenvoorzieningen hebben niet alleen een 
afschermend effect, maar versterken de leesbaarheid 
van de straat en beïnvloeden zo mee het 
verkeersgedrag en de algemene verkeersveiligheid. 
Een algemene vuistregel voor de inrichting is: hoe 
complexer en smaller het omgevingsbeeld en hoe 
minder ver je kan zien, hoe trager het verkeer zal zijn. 
Meer over de rol van groenvoorziening bij de inrichting 
van straten en pleinen lees je hier. 

in cijfers, normen en beleid
De wegencategorisering is bepalend voor de inrichting 
van wegen, straten en pleinen. Het geeft aan hoe 
belangrijk de verkeersfunctie in de straat is en in welke 
mate de verblijfsfunctie al dan niet ondergeschikt is.

Wat parkeren betreft, heeft de Vlaamse overheid 
een richtlijnenbundel opgesteld voor steden en 
gemeenten. Deze laatste zijn de regisseurs van 
het lokale parkeerbeleid. Een gemeente kan 
bijvoorbeeld in haar stedenbouwkundige verordening 
parkeernormen bepalen of andere randvoorwaarden 
stellen aan alle nieuwe bouwaanvragen. Of ze kan 
bijvoorbeeld aan nieuwe investeerders eisen om een 
bedrijfsvervoerplan op te stellen. 

Wat betreft de aanwezigheid van openbaar groen in 
de buurt, bestaat er een oppervlaktenorm die aangeeft 
hoeveel groen per inwoner er idealiter minimaal nodig 
is. Daarnaast is er ook de afstandsnorm die aangeeft of 
het openbaar groen ook voldoende verdeeld is over 
de hele oppervlakte. Beide normen zijn streefnormen 
en zijn dus niet bindend. Het Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB) heeft voor steden en gemeenten 
bovendien een leidraad uitgewerkt om een groenplan 
op te stellen. Dat vertrekt vanuit deze richtnormen en 
vanuit de inventaris van de bestaande groenstructuur 
binnen de stad of gemeente. 

in formules
Je kan in een straat de verhouding van de oppervlakte 
verkeersruimte ten opzichte van de oppervlakte 
verblijfsruimte berekenen. De verkeersruimte is de 
ruimte op de weg die wordt ingenomen door rijdende 
en stilstaande voertuigen. Verblijfsruimte is de ruimte 
tussen de rooilijn (gevel) en de boordsteen van de 
weg, m.a.w. de ruimte voor fiets- en voetpaden, 
groenvoorziening plus een eventuele middenberm. 
Hoe groter het totale cijfer of hoe meer verkeersruimte 
in verhouding tot verblijfsruimte, hoe geringer de 
algemene belevingswaarde van de straat. Uiteraard 
zal dit cijfer verkeersruimte/verblijfsruimte hoger 
uitvallen bij wegtypes van een hogere categorie 
(primaire en secundaire wegen), maar dan is het 
zinvol om een vergelijkbare weg te zoeken , binnen 
dezelfde categorie en type, en te kijken of en welke 
verbeteringen mogelijk zijn. 

Als je de categorie kent waartoe je gemeente behoort 
volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dan 
kan je de bijpassende groennorm aflezen. Voor 
een buitengebied (zoals Brecht, Tremelo en Gistel) 
bedraagt de groennorm 10 m²/inwoners, voor een 
regionaal stedelijk gebied (zoals Turnhout, Kortrijk, 
Mechelen) bedraagt de groennorm 25 m²/inwoner. 
Deze normen bepalen per soort openbaar groen, 
de maximum afstand waarop dit groen zich voor 
alle inwoners mag bevinden. Soorten van groen zijn 
bijvoorbeeld buurtgroen, wijkgroen, stadsgroen, 
..). De afstandsnorm bepaalt ook de minimale 
oppervlakte. Zo zou bijvoorbeeld iedereen binnen de 
400 meter loopafstand van de woning moeten kunnen 
beschikken over buurtgroen. Binnen de stadsmonitor 
wordt dit openbaar buurtgroen gedefinieerd als groen 
dat een zekere gebruikswaarde heeft, vrij toegankelijk 
is en minimum 2000 m² groot is. 

in lokale acties
Om de verhouding van verkeersruimte op 
verblijfsruimte te verkleinen, stelt het vademecum 
duurzaam parkeerbeleid de volgende mix van 
ingrepen voor om parkeerproblemen in woonzones, 
een vaak voorkomend probleem, doeltreffend op te 
lossen:

 - Parkeerplaatsen ergens anders toegankelijk 
maken (buiten de wijk, nabije parkeergarage).

 - Gebruik van vervoersalternatieven stimuleren 
(vooral met betrekking tot een tweede auto).

 - Betere bediening van het openbaar vervoer van 
het woongebied.

 - Invoeren van parkeerregulering om ongewenste 
groepen parkeerders te weren (bewonerskaarten, 
gecombineerd met blauwe zone of betalend 
parkeren, zone voorbehouden voor bewoners).

 - De uitgifte van bewonerskaarten beperken (aantal, 
prijs). 

 - Betere handhaving op fout parkeren.

 - Betere controle op het niet toegestaan gebruik 
van de eigen garage of inrit als hobbykamer, 
opslagruimte…

 - Campagne rond acceptatie van langere 
loopafstanden.

Voor goede voorbeelden rond kwaliteitsvolle  
inrichting van publieke ruimten kan je terecht op  
www.publiekeruimte.be. 

asPect 4: belevinGsWaarde van Publieke ruiMte

Kruispunt Kapelstraat – Clementstraat (Bornem),  
foto Vectris
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http://www.verkeerskunde.be/sites/default/files/vsv_lokaal5_groenvoorzieningen_web.pdf
http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/convenants/convenant6-3-1.pdf
http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/parkeerbeleid/index.php?a=17
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Groen/Beleid/Groenstructuren_en_normen.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Groen/Beleid/Groenstructuren_en_normen/Afstandsnormen.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Groen/Beleid/Groenstructuren_en_normen.aspx
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gebiedsindelingen/rsv8.pdf
http://www.thuisindestad.be/BEREIKBAAR-OPENBAAR-BUURTGROEN_10.html
http://www.publiekeruimte.be
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asPect 5: bereikbaarheid 

in woorden
Bereikbaarheid is de moeite die het een persoon 
kost om zich te verplaatsen van A naar B, met A als 
vertrekgebied en B als bestemming. We determineren 
moeite of gemak aan de hand van afstand, reistijd, 
fysieke inspanning en kostprijs. Mobiliteitsplan 
Vlaanderen spreekt over de moeite, uitgedrukt in tijd 
of geld, die men ondervindt bij het overbruggen van 
de ruimtelijke scheiding tussen mensen, activiteiten 
en bestemmingen. 

Bereikbaarheid wordt altijd gelinkt aan verschillende 
functies of bestemmingen, zoals de bereikbaarheid 
van de woning, winkels (bank, bakker of supermarkt) 
en scholen. Persoonskenmerken en gezinskenmerken 
zijn bepalend voor de keuze van bestemmingen. 
Vandaar dat de evaluatie van bereikbaarheid het 
best vertrekt vanuit deze kenmerken. Belangrijke 
kenmerken zijn geslacht, leeftijd, tewerkstelling, 
aantal kostwinners, kinderen en vervoermiddelen ter 
beschikking. 

Bereikbaarheid van functies bekijk je ook het best 
vanuit de verschillende vervoersmodi, afzonderlijk 
of in combinatie. Een goede autobereikbaarheid stelt 
andere eisen dan een goede bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer, met de fiets of te voet. Speelruimte 
in de omgeving van de woning moet vooral te voet of 
per fiets bereikbaar zijn. Een supermarkt, op wandel- 
of fietsafstand is leuk voor kleine boodschappen, 
maar het is toch de bereikbaarheid met de auto die 
daar primeert.

reistijd is een breed begrip en omvat ook 
parkeertijd, tijd onderweg, wachttijd en overstaptijd. 
Belangrijk bij de reistijd zijn de betrouwbaarheid en 
voorspelbaarheid ervan. 

in cijfers, normen en beleid
De doelstelling inzake bereikbaarheid in het 
mobiliteitsplan Vlaanderen (MPV) luidt: “Op 
een selectieve wijze de bereikbaarheid van de 
economische knooppunten en poorten waarborgen.” 
Bereikbaarheid binnen het MPV focust zich dus op de 
economische poot van de duurzaamheidsdriehoek 
(economisch-sociaal-ecologisch). Aangrijpingspunten 
voor het Vlaams beleid zijn de reistijd en de 
reisafstand. 

 - nabijheid als meest optimale en duurzame 
bereikbaarheid. Locatiekeuze is enorm belangrijk: 
een korte afstand ten opzichte van belangrijke 
functies zoals werken, school of winkelen. Daarbij 
zijn ook centraliteit, functieverweving en nabijheid 
erg belangrijk. 

 - beperken van het aantal verliesuren voor 
het wegverkeer op het hoofdwegennet. Dit 
zijn de verschillen in tijd tussen de werkelijk 
gepresteerde trajecttijd en de tijd die in normale 
omstandigheden hiervoor nodig was geweest 
zonder overbelasting van infrastructuur, 
verkeersongevallen of omleidingen wegens 
wegenwerken. 

 - beperken van het aantal verliesuren bij het 
openbaar vervoer. Verschil in tijd tussen de 
werkelijk gepresteerde trajecttijd met het openbaar 
vervoer en de tijd per auto onder normale 
omstandigheden. Dit verschil doet men dan x 1,3. 
Om concurrentieel te zijn met het wegvervoer, 
gaat men er namelijk van uit dat de reistijd met het 
openbaar vervoer niet langer mag zijn dan 1,3 x de 
reistijd met de wagen. 

 - Gewenste gebruik van de verschillende 
vervoerswijzen. Voor het personenverkeer in 
de avondspits wordt tegen 2010 een daling van 
het marktaandeel van de auto met acht procent 
vooropgesteld, terwijl het openbaar vervoer en de 
fiets een stijging van hun marktaandeel moeten 
kennen met respectievelijk drie en vijf procent

belangrijke normen of richtlijnen 
op lokaal niveau
Sinds 1 september 2009 moeten projectontwikkelaars 
verplicht een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) 
opmaken bij de aanvraag voor een bouwvergunning 
voor projecten van grotere omvang die veel verkeer 
genereren. Voor kleinere projecten bestaat er een 
niet-verplichte mobiliteitstoets, een soort van MOBER 
light, op te stellen door de aanvrager van een 
bouwvergunning. Afhankelijk van het resultaat kan een 
gemeente eventueel toch beslissen tot het opstellen 
van een MOBER. De bedoeling van een MOBER is 
om na te gaan of het extra gegenereerde verkeer 
geen te zware belasting legt op de draagkracht van 
de omgeving of op de verkeersleefbaarheid. Is dit het 
geval, dan kan de projectontwikkelaar aangemaand 

worden om milderende maatregelen te treffen. Door 
bijvoorbeeld te zorgen voor een betere ontsluiting 
via het openbaar vervoer of met de fiets of om de 
bouwplannen te wijzigen.

Basismobiliteit is het Vlaamse decreet dat het 
basisaanbod aan openbaar vervoer bepaalt. Dit 
decreet van 2001 houdt in dat iedereen die in een 
woongebied in Vlaanderen woont, recht heeft op een 
gegarandeerd aanbod aan openbaar vervoer. De 
criteria die de invulling bepalen van de basismobiliteit 
zijn: de maximumafstand tot de dichtstbijzijnde 
halte, het aantal ritten per uur en de de maximale 
wachttijd. Deze normen verschillen volgens de ligging 
(grootstedelijk, stedelijk, rand- en kleinstedelijk 
gebied, buitengebied) en het tijdstip (spits- en 
daluren). Wie wil weten wat deze normen precies 
zijn en of binnen zijn of haar gemeente het openbaar 
vervoer aan die normen voldoet, vindt hier meer 
informatie. 

Enkele Vlaamse cijfers rond reistijd en reisafstand

De gemiddeld 
afgelegde afstand per 
dag per persoon (ouder 
dan zes jaar) bedraagt 
42,12 km (2011). Dit is 
een stijging met 14 % 
tegenover 2010. 

Gemiddelde verplaatsingstijd: 
ongeveer 23 minuten (of 
dagelijks gemiddeld 64 minuten 
per Vlaming (gemiddeld 2,78 
verplaatsingen x 23 minuten); 

De gemiddelde woonwerkafstand 
bedraagt bijna 20 km, gemiddelde 
woonschoolafstand bedraagt 9,1 km.

De gemiddeld afgelegde 
aantal autokilometers per jaar 
(in 2011) is 16.315 km.  
(in 2010 was dit 15.666 km)

De aandelen van de verschillende gebruikte 
vervoerswijzen in verplaatsingen zijn: 67,9 % auto, 
als bestuurder of passagier – 11,9 % fiets – 12,3 % 
te voet – 5,2 % openbaar vervoer. 
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http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/mober/richtlijnenboek.pdf
http://www.delijn.be/over/aanbod/basismobiliteit.htm#wat_is
http://www.delijn.be/over/aanbod/basismobiliteit.htm#wat_is
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in formules
Een aantal interessante indicatoren om op 
gemeentelijk niveau uitspraken te doen over de mate 
van bereikbaarheid zijn:

 - De gemiddelde woon-werkafstand afgelegd door 
de beroepsactieve bevolking. 

 - Het percentage van de inwoners dat woont 
op maximum 500m loopafstand van een 
openbaarvervoerhalte woont met een minimum 
bedieningsfequentie zoals gebruikt in de 
stadsmonitor.

 - De gemiddelde woon-schoolafstand. 

 - De gemiddelde afstand tot de voornaamste 
functies (dorpskern, school, medische 
voorzieningen, speelplein). 

Om de bereikbaarheid op het niveau van een wijk 
of straat te meten, zijn de volgende indicatoren 
bruikbaar: 

 - De Vf-waarde (de verhouding van de reistijd (van 
deur-tot-deur) met het openbaar vervoer ten 
opzichte van de reistijd met de auto voor hetzelfde 
traject) voor een vijftal belangrijke bestemmingen 
in de buurt. Wanneer de reistijd met het openbaar 
vervoer 1,5 keer langer duurt dan met de auto 
n(Vf-waarde=1,5), kan het openbaar vervoer nog 
moeilijk concurreren met de auto.

 - De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde 
bushalte. 

 - De aanwezigheid van belangrijke voorzieningen op 
fietsafstand of wandelafstand (bijvoorbeeld  
10 minuten).2

2 Te voet: tijdsbudget 10’-gemid. snelheid 4,5 km/u – actieradius 750 m; fiets: tijdsbudget 10’, gemid. snelheid 14,2 km/u, actieradius 2370 m.

in lokale acties
Een stad of gemeente kan op verschillende manieren 
ingrijpen om reisafstanden in te korten en reistijden te 
beperken en tegelijk de leefbaarheid voor de inwoners 
verhogen. Voorbeelden zijn: 

 - de wetgeving op MOBERS en mobiliteitstoets bij 
bouwaanvragen strenger toepassen, 

 - doorstromingsmaatregelen nemen voor het 
openbaar vervoer (zoals vrije tram- en busbanen, 
verkeerslichtenbeinvloeding en bussluizen), 

 - De bevolking actief informeren over en stimuleren 
om te stappen, te fietsen en het openbaar vervoer 
te gebruiken. Het aangeven van de volledige real 
time reistijd van deur-tot-deur kan hierbij helpen. 
Routeplanners als www.scotty.be en www.slimweg.be 
helpen erbij om de beste vervoerswijze te kiezen  
op het juiste moment en dit is niet altijd de wagen. 

 - doorsteekjes voorzien voor voetgangers,

 - een direct fietsroutenetwerk te creëren (bijvoor-
beeld door veilige éénrichtingsstraten toegankelijk 
te maken voor fietsers in twee richtingen),

 - mobiliteitsmanagement bij lokale bedrijven actief 
ondersteunen, 

 - mobiliteitsmanagement organiseren bij events,

 - Aanlooproutes voor openbaarvervoerhaltes 
verzorgen,

 - Ontsluiting van belangrijke trekpleisters met 
openbaar vervoer en de fiets. 

asPect 5: bereikbaarheid

asPect 6: luchtkWaliteit

in woorden
Het verkeer brengt je gezondheid schade toe, in het 
bijzonder door de impact ervan op de luchtkwaliteit en 
de geluidshinder die het veroorzaakt.

De meest vervuilende luchtcomponenten door het 
wegtransport zijn: fijn stof, NOX en ozon.

 - fijn stof is één van de meest schadelijke 
stoffen die luchtverontreiniging veroorzaakt. 
Het bestaat uit deeltjes met een verschillende 
grootte en samenstelling (o.a. PM10 en PM2.5). 
Het kan tot ver in de longen doordringen waar 
het ontstekingen kan veroorzaken of hart- en 
longziektes verergert. Hoe kleiner de deeltjes, 
hoe dieper ze doordringen in de longen. De 
concentratie aan ultrafijne deeltjes, UFP genaamd, 
met Elementair Koolstof (EC) als meest schadelijke 
component, is sterk gerelateerd aan uitstoot door 
het verkeer. 

 - stikstofoxiden (nOX) is de verzamelnaam 
voor stikstofoxide (NO) en stikstofdioxide 
(NO2). NO2 kan de longen irriteren en zo de 
weerstand verminderen tegen infecties van de 
luchtwegen, zoals griep. Stikstofoxiden ontstaan 
door oxidatie van stikstof uit de lucht bij alle 
verbrandingsprocessen op hoge temperatuur 
(zoals bijvoorbeeld bij een verbrandingsmotor).

 - Ozon (O3) is een uiterst reactieve stof die de 
luchtwegen aantast. Ozon ontstaat door een 
complexe reactie tussen stikstofoxiden (NOX) en 
niet-methaan vluchtige organische verbindingen 
(NMVOS) onder invloed van zonlicht en 
warmte. Stikstofoxiden zijn vooral afkomstig van 
dieselwagens, terwijl NMVOS eerder afkomstig zijn 
van benzine- en tweetaktmotoren.

Het netwerk van medisch milieukundigen, onder de 
koepel van de LOGO’s en het Vlaams instituut voor 
gezondheidspromotie en ziektepreventie (Vigez) helpt 
je graag verder met vragen rond de impact van het 
verkeer op je gezondheid. Erg uitgebreide informatie 
vind je alvast hier.

in cijfers, normen en beleid
Sinds 2008 legt de Europese Kaderrichtlijn 
Luchtkwaliteit strenge normen op voor verschillende 
verontreinigende stoffen in de atmosfeer, zoals 
fijn stof en stikstofdioxide. Deze normen bepalen 
maximale jaargemiddelde concentraties en soms zelf 
een daggemiddelde of uurgemiddelde dat maar een 
aantal keer per jaar mag overschreden worden.

Door het drukke verkeersnetwerk in Vlaanderen 
en de sterke verstedelijking worden niet al deze 
verplichtingen gerespecteerd. Het wegverkeer 
is vooral de grootste boosdoener voor de 
luchtkwaliteitsnormen voor stikstofoxiden (NOX en 
NO). Een specifiek Vlaams Luchtkwaliteitsplan voor NO2 
beschrijft uitgebreid de noodzakelijke maatregelen om 
de Europese normen te halen.

in formules
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet op 
verschillende punten permanent de luchtkwaliteit in 
Vlaanderen. Op www.ircel.be of www.vmm.be kan je 
nagaan of in jouw buurt een meetpunt staat waardoor 
je over relevante luchtkwaliteitgegevens beschikt. Je 
kan ook de achtergrondconcentraties in je gemeente 
nagaan: dit zijn de natuurlijke concentraties van 
polluenten in ons leefmilieu. Hoe hoger die zijn, hoe 
sneller het verkeer een verzwarende invloed heeft op 
de lokale concentraties. 

Met het rekenmodel CAR Vlaanderen kan je 
gemeentelijk milieuambtenaar op een snelle manier 
inzicht krijgen in de luchtkwaliteit in de straten en 
langs de verkeerswegen van je gemeente. Het CAR-
model is het meest geschikt voor modelleringen 
binnen een stedelijke omgeving en geeft ook 
de impact weer van geplande maatregelen op 
de doorstroming, de verkeersintensiteit en/of de 
samenstelling van het wagenpark. Het CAR-model is 
gratis beschikbaar op de website van LNE. 
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http://www.thuisindestad.be/BASISMOBILITEIT-in-de-wijk_10.html
http://www.thuisindestad.be/BASISMOBILITEIT-in-de-wijk_10.html
http://www.delijn.be/images/infobrochure_doorstroming_tcm7-445.pdf
http://www.scotty.be
http://www.slimweg.be
http://www.mmk.be
http://www.lne.be/themas/luchtverontreiniging/beleid/beleid-in-belgie-en-vlaanderen/bijlage1-luchtkwaliteitsplan-v5.pdf
http://www.ircel.be
http://www.vmm.be
http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit
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Canyons  
of groene tunnels

Groen in de stad heeft een 
positieve impact op de lokale 
luchtverontreiniging, zo blijkt uit 
verschillende onderzoeken. De 
bladeren van bomen en struiken 
halen uitlaatgassen en fijne 
stofdeeltjes uit de lucht, meer en 
sneller dan stenen en gebouwen. 
Onder bepaalde omstandigheden 
kan de concentratie van NO2 en fijn 
stof in de lucht met respectievelijke 
40 procent tot 60 procent worden 
verminderd. Verticale beplanting 
duikt steeds meer op in het 
straatbeeld en zou zelfs beter zijn 
dan bomen in straten of op daken. 
Want onderzoek van het VITO toont 
aan dat bomen in groene street 
canyons de toevoer van verse 
lucht verhinderen. Street canyons 
zijn binnenstedelijke wegen die 
aan beide zijden geflankeerd zijn 
door een aaneengesloten rij van 
(hoge) bebouwing zodat er een 
soort canyon-effect ontstaat. De 
Leien in Antwerpen zijn een typisch 
voorbeeld van zo’n groene street 
canyon. Anders dan men intuïtief 
zou verwachten tonen de resultaten 
aan dat de aanwezigheid van groen 
een negatief effect heeft op de 
luchtkwaliteit in de street canyon. 

Bij het inzetten van groen zijn 
daarom volgende basisregels van 
belang:

In Brugge worden de fijn en extra fijn stof-
concentraties door de stad zelf gemonitord met 
een meetfiets, eigendom van de stad. Zo kan de 
luchtkwaliteit in bepaalde zones tijdens korte periodes 
nauwkeurig opgevolgd worden.

in lokale acties
Luchtverontreiniging is een grensoverschrijdend 
probleem en wordt daarom ook via Europese en 
internationale regelgeving aangepakt. Maar uit studies 
blijkt dat de concentraties aan luchtvervuilende stoffen 
door verkeer plaatselijk sterk verhoogd zijn. Deze 
extra pieken kunnen lokaal wel beïnvloed worden, 
zowel vanuit mobiliteitsoogpunt als op ruimtelijk vlak.

Maatregelen die verplaatsingen en zo de 
verkeersintensiteit verminderen, vormen de 
meest evidente, maar meteen ook de meest 
ingrijpende aanpak. De doorstroming verbeteren 
en milieuvriendelijkere voertuigen promoten, zijn 
waardige aanvullingen. Op zoek naar de meest 
geschikte mobiliteitsmaatregel? Neem een kijkje 
in dit handig overzicht dat niet alleen de effecten op 
de lokale luchtkwaliteit nagaat, maar ook mogelijke 
neveneffecten op het vlak van geluid, de CO2-uitstoot 
of de verkeersveiligheid weergeeft. 

Ook via ruimtelijke planning kan je de lokale 
luchtkwaliteit verbeteren, zoals met maatregelen 
die het autoverkeer beperken door een 
doordachte (her)inrichting van de ruimte. Minder 
gekend zijn de maatregelen die een impact 
hebben op de concentratie en de blootstelling 
aan luchtverontreinigende stoffen, zoals de 
dimensionering van straten en gebouwen of de 
inplanting van functies binnen gebouwen. Meer 
informatie hierover vind je in deze brochure. 

asPect 6: luchtkWaliteit

Gebruik groenelementen 
die de luchtcirculatie 
minimaal verstoren, zoals 
lage hagen of hier en daar 
een boom.

Vermijd de 
aanplanting van 
aaneengesloten 
bomenrijen, 
vooral in 
drukke, smalle 
en hoge street 
canyons.

asPect 7: Geluidshinder

in woorden 
Geluidsoverlast is in Vlaanderen één van de 
belangrijkste vormen van hinder. De belangrijkste 
bron is het wegverkeer. Aan de hand van 
geluidsbelastingsindicatoren kan je in één cijfer de 
grootte van de geluidsblootstelling vatten. Zo geeft 
de Lden de gemiddelde blootstelling dag-avond-
nacht aan, waar de Lnight factor enkel de nachthinder 
weergeeft. 

Of geluid hinderlijk is of niet, wordt bepaald door 
verschillende factoren: het tijdstip, de aard (monotoon 
of in pieken) en de duur, maar ook een persoonlijk 
element. Toch zijn er een aantal vuistregels: tot Lden 

niveau van 50dB zal wegverkeer weinig lawaaihinder 
opleveren. Verstoring van de slaap komt voor vanaf 
Lnight van 50dB. Een Lnight van meer dan 55 dB kan 
zelfs aanleiding geven tot bloeddrukverhogingen en 
bepaalde hartkwalen. 

in cijfers, normen en beleid
De Europese richtlijn Omgevingslawaai wil hinder 
en schadelijke effecten die veroorzaakt worden 
door het omgevingsgeluid van belangrijke wegen, 
spoorwegen, luchthavens en agglomeraties, 
inperken. Vlaanderen maakt daarom geluidskaarten 
en actieplannen op. In de eerste fase voor de wegen 
waarop jaarlijks meer dan zes miljoen voertuigen 
langskomen, de spoorwegen waarop jaarlijks meer 
dan 60.000 treinen rijden, de luchthaven Brussels 
Airport en de agglomeraties Gent en Antwerpen.  
Een geluidskaart toont de actuele geluidsbelasting in 
de omgeving van belangrijke geluidsbronnen. Vanaf 
2012 worden ook de wegen met meer dan  
drie miljoen wagens in kaart gebracht. 

in formules
Je kan zelf de geluidshinder in kaart brengen met 
een decibelmeter of geluidsmeter. Dit toestel is vaak 
beschikbaar bij de lokale politie of de provincie. Je 
kan ook een geluidsexpert inschakelen of eenvoudige 
software applicaties opzoeken. 

Metingen moeten goed gepland worden. De plaats 
van de meetpunten, de periode en het aantal 
metingen bepalen de kwaliteit van het eindresultaat. 

in lokale acties
Geluidshinder kan je aanpakken met drie soorten 
maatregelen: 

 - Maatregelen die ervoor zorgen dat er minder 
lawaai ontstaat. Het geluid van het wegverkeer 
heeft twee oorzaken: het motorgeluid en het 
rolgeluid. Het rolgeluid is een combinatie van 
het geluid van de bandentrillingen en het geluid 
tussen de banden en de weg. Een stillere motor 
is autoafhankelijk en wordt bepaald door de 
Europese wetgeving. Het rolgeluid kan ingeperkt 
worden door de keuze van de banden en de aard 
van de wegverharding. Natuurlijk heeft ook aantal 
auto’s een grote impact op het omgevingslawaai: 
een halvering van het aantal wagens doet het 
volume met 3dB afnemen. 

 - Maatregelen om de overdracht te beperken 
waardoor minder lawaai de woningen bereikt. 
Dit zijn bijvoorbeeld de gekende geluidsschermen 
of geluidsheuvels.

 - Maatregelen die het lawaai dat de woning 
binnenkomt, beperken. Zo kan je gevels 
isoleren of bouwvoorschriften aanpassen. Welke 
maatregelen je kiest, hangt af van de lokale 
situatie. Het is algemeen wel zo dat maatregelen 
aan de geluidsbron zelf het meest kostenefficiënt 
zijn. 
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http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/gebiedsgerichte-aanpak/lokale-luchtkwaliteit/mogelijke-maatregelen-1
http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/downloads/copy_of_presentaties-en-verslagen/finaleversiero-web.pdf
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asPect 8: licht-en Geurhinder

in woorden
Milieuhinder is het onaangenaam zintuiglijk gevoel 
dat je ervaart door een verstoring van het milieu. 
Kenmerkend is het lokale en direct merkbare karakter. 
De mate van hinder verschilt naargelang de bron 
en het type van hinder en heeft zowel objectieve als 
persoonlijke elementen. Niet iedereen ervaart dezelfde 
hinder op dezelfde manier: sommige mensen zijn 
gevoeliger dan anderen.

Het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek geeft aan dat 
de Vlaming zich vooral gehinderd voelt door geluid, 
dan door geur en tenslotte door licht. Verkeer en 
vervoer zijn met stip de belangrijkste bron van deze 
hinder, voornamelijk in en rond steden en belangrijke 
verkeersassen.

in cijfers, normen en beleid
Er bestaat in Vlaanderen geen algemeen juridisch 
kader om geurhinder aan te pakken. De regelgeving 
zit verspreid in diverse wetten, decreten en 
reglementen. Dit visiedocument beschrijft de mogelijke 
beleidspistes. 

De databank Lichthinder van VITO geeft je een overzicht 
van de geldende normen en aanbevelingen met 
specifieke informatie voor lichtbeleid naar wegen toe. 
Eén van de belangrijkste pijlers is sensibilisatie, zowel 
op lokaal als op bovenlokaal vlak. 

in formules
Voor het objectief meten van geurhinder bestaat een 
handleiding: ‘Bepalen van de geurverspreiding door 
middel van snuffelploegmetingen’, voornamelijk om 
de geuruitstoot van bedrijven en de geurconcentraties 
in de omgeving ervan te bepalen. 

Voor verkeer is een specifieke studie uitgewerkt. Het 
resultaat is een geurimmissiekaart, een kaart die 
de ‘geurontvangst’ weergeeft, met het economisch 
centrumgebied tussen Antwerpen, Gent, Brussel en 
Leuven duidelijk zichtbaar als gebied met een hogere 
geurbelasting. Dat is voornamelijk het gevolg van een 
dicht wegennetwerk en de hoge verkeersintensiteiten. 
In de provincies West-Vlaanderen en Limburg werden 
lagere concentraties berekend. 

Lichthinder is de overlast die mens en dier 
ondervinden van kunstlicht en wordt op basis van 
subjectieve metingen vastgesteld. Dat kan gaan om 
een gevoel van onbehagen of regelrechte verblinding 
door bijvoorbeeld direct zicht op een lamp of storend 
licht dat veroorzaakt wordt door licht dat ergens 
terechtkomt waar het niet nodig of niet gewenst is 
(bijvoorbeeld het licht van straatlantaarns of serres. 

in lokale acties
Wanneer je je stoort aan de verlichting op het 
grondgebied van jouw gemeente of last hebt van 
geurhinder, kan je hierover terecht bij het centrale 
meldpunt voor milieuklachten van de gemeente, 
meestal is dit de milieudienst of de lokale politie. 

Lichthinder door straatverlichting is een 
probleem waar de overheid de belangrijkste 
verantwoordelijkheid voor draagt. Inspiratie kan 
je als burger vinden in de Lichtdatabank of in de 
brochure rond wegverlichting zonder lichthinder. Voor 
een opsomming van maatregelen en technieken 
voor het beperken van lichthinder binnen diverse 
toepassingen, surf je het best naar de databank 
Lichthinder. 

Dossier verkeersleefbaarheid - p 29

verkeersleefbaarheid, dat zijn 20 letters die het verschil kunnen maken 
tussen tevreden en verontwaardigde burgers, tussen een gezellig dorp 
waar mensen elkaar ontmoeten of een grijze strook asfalt waar auto’s 
overheersen. Maar ook 20 letters die garant staan voor miljoenen 
meningen over wat verkeersleefbaarheid juist kan of moet zijn.

We probeerden je in vogelvlucht heel wat informatie aan te bieden om  
te werken aan de verkeersleefbaarheid van je straat, wijk of dorp.

Wij hopen vanuit Mobiel 21 alvast dat we het begrip verkeersleefbaarheid 
tastbaarder hebben gemaakt. dat we hefbomen hebben aangereikt die 
het jargon verstaanbaar maakt voor iedereen, zodat gesprekken over 
verkeersleefbaarheid tot resultaten kunnen leiden! 

alvast veel succes ermee!
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http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/toestand/slo
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geurhinder/geurbeleid
http://www.emis.vito.be/lichthinder
http://www.emis.vito.be/sites/default/files/pages/migrated/lucht_CvGP_snuffelploegmetingen_annex.pdf
http://www.milieurapport.be/upload/main/miradata/MIRA-T/02_themas/02_07/rapport_MIRA05A_def.pdf
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/lichthinder/onderzoek/publicaties/lichthinder_wegverlichting_brochure.pdf
http://www.emis.vito.be/lichthinder
http://www.emis.vito.be/lichthinder
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Zachte 
maatregelen

Informatie en educatie rond ecodriving

Informatie openbaar vervoer en duurzame bereikbaarheid X

Stimuleren van stappen, fietsen, OV-gebruik X

Bewegwijzering en informatie X X X

Instellen van (dynamische) parkeergeleidingsystemen

Handhaving
Handhaving snelheid X X

Boetes foutparkeren X

Regulering

Dubbel gebruik van parkeerplaatsen

Verbeteren verkeersdoorstroming dmv groene golven,...

Weren van zwaar vervoer uit woonstraten en centra X

Verlagen van snelheidsregime X X

Eénrichtingsverkeer X

Lage emissiezones

Infrastructuur

Wegversmalling, verkeersdrempel/-plateau, asverspringing X X

Middengeleiders, verkleinen/verhogen van kruispunten X X

Doorknippen van straten om sluipverkeer te ontmoedigen X X

Verminderen conflictkansen verkeersdeelnemers (bv. rotondes, vrijliggend fietspad) X X

Langparkeren buiten de stad groeperen

 Aangepaste wegverharding

Verbetering van onderhoud groen en infrastructuur X

Groeninrichting (+beperken negatieve invloed van bomen)

Afscherming van geluid

Prijs

Verminderen parkeeroverlast door vergunningssysteem voor bewoners

Betaald parkeren voor bezoekers

Parkeertarieven gedifferentieerd naar milieu

Bij het inzoomen op de afzonderlijke aspecten van verkeersleefbaarheid, komen we vaak terug op dezelfde 
recepten voor veranderingen en oplossingen. We sommen een aantal veelvoorkomende maatregelen 
hieronder op in een tabel en geven aan op welke aspecten ze een gunstig effect hebben.  
We hebben de maatregelen ingedeeld in vijf groepen: 

A. zachte maatregelen (informatie, sensibilisatie en overleg, bewegwijzering), 
B. handhaving, 
C. regulering (ruimtegebruik, verkeersmanagement (bv. enkelrichting, groene golf, ..),
D. investeringen in (onderhoud) van infrastructuur,
E. prijsmaatregelen (subsidies, heffingen, boetes). 
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contact
Mobiel 21 vzw 
Vital Decosterstraat 67A/0101  
3000 LEUVEN
016 23 94 65

www.mobiel21.be   
info@mobiel21.be 

Mobiel 21 ontwikkelt, bundelt en verspreidt kennis 
om mobiliteitsgedrag en -beleid te beïnvloeden. 
Via www.mobiel21.be kan je je abonneren op onze 
digitale nieuwsbrief en zo meteen op de hoogte 
blijven van de recentste versie van Inzicht, een 
themanummer waarin we je kort en krachtig 
informeren over de meest actuele onderwerpen  
uit de verkeer- en vervoerswereld. Neem ook een 
kijkje op onze website en doe een beroep op één 
van onze projecten:

De Mobilometer is een evaluatie-instrument voor 
het lokale mobiliteitsbeleid dat de dialoog wil 
starten tussen de lokale beleidsmakers en het 
lokale middenveld. De Mobilometer zoomt onder 
andere in op verkeersleefbaarheid.

LiVE! is een lessenpakket rond verkeer en 
mobiliteit voor de derde graad secundair 
onderwijs, hierin nemen leerlingen de 
verkeersleefbaarheid van de schoolomgeving 
onder de loep. 

Via onze participatieprojecten helpen we steden 
en gemeenten om een groter draagvlak te 
creëren bij de bevolking.

Het Contactpunt Bewoners van Mobiel 21 
ondersteunt bewoners die opkomen voor 
meer verkeersleefbaarheid of een duurzamere 
mobiliteitscultuur in hun omgeving. 
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http://www.mobiel21.be
mailto:info@mobiel21.be
http://www.mobiel21.be
http://www.mobiel21.be/nl/content/nieuwsbrief
http://www.mobiel21.be/nl/content/themas-0
http://www.mobiel21.be/nl/content/mobilometer-evalueer-uw-mobiliteitsbeleid
http://www.mobiel21.be/nl/content/live-verkeersleefbaarheid-de-schoolomgeving
http://www.mobiel21.be/nl/content/participatieprojecten-een-groter-draagvlak-door-inspraak
http://www.mobiel21.be/nl/content/contactpunt-bewoners-we-helpen-je-graag-verder

