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FIETSLOGO’S: 
UIT HET VADEMECUM FIETSVOORZIENINGEN 

https://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php  

Gemengd verkeer: fietslogo’s  

Doel  

Het doel van een fietslogo is het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt 

gewezen op medegebruik van de rijbaan door de fietsers. Fietslogo’s zijn een vorm van gemengd verkeer.  

Juridisch  

Fietslogo’s zijn niet opgenomen in het verkeersreglement, en hebben dus ook geen juridische basis. 

Fietslogo’s maken net als fietssuggestiestroken deel uit van de rijbaan.  

Voor- en nadelen  

Voordelen:  

- goedkoop; - verhoging zichtbaarheid van de fietser en aanduiding plaats op de rijbaan.  

Nadelen  

Fietslogo’s kennen dezelfde nadelen als fietssuggestiestroken. Daarom blijft ook bij het gebruik van 

fietslogo’s de aanbeveling om het parkeren te organiseren buiten de rijbaan of het parkeren op de 

rijbaan door middel van verkeersborden of een gele onderbroken streep te verbieden.  

Er dient rekening mee gehouden te worden dat logo’s veel minder opvallen in het straatbeeld dan een 

fietssuggestiestrook.  

Toepassingsgebied  

Het gebruik van fietslogo’s als alternatief voor fietssuggestiestroken is vooral bruikbaar op plaatsen waar 

het kleurgebruik van fietssuggestiestroken botst met het ruimtelijk beeld van de weg en zijn omgeving, 

zoals bijvoorbeeld in geklasseerde dorps- en stadsgezichten en in centrumgebieden of op wegen met 

beperkt eenrichtingsverkeer als alternatief voor een fietssuggestiestrook in tegenrichting. Op bepaalde 

ondergronden kan het ook moeilijk zijn om een kwalitatieve kleurcoating aan te brengen.   

Fietslogo’s kunnen daarenboven ook toegepast worden bij smalle straten of straten met lage 

verkeersintensiteiten.   

Omdat fietslogo’s een toepassing zijn van gemengd verkeer, wordt aanbevolen deze enkel aan te 

brengen bij een maximale snelheidsbeperking van 50 km/ h of minder. Er wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen wegen binnen of buiten de bebouwde kom.  

https://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php


 

 
2 

  

Maatvoering fietslogo’s  

Het fietslogo meet 1,53 m x 0,90 m of 0,765 m x 0,45 m (kleine variant) en dient aangebracht te worden 

om de 30 meter en in elk geval na iedere zijstraat. Het gebruik van andere markeringen, zoals 

bijvoorbeeld een enkele onderbroken lijn of sergeantstreep, is niet aanbevolen omwille van de mogelijk 

verwarring met de markering van een fietspad en de noodzaak om het aantal markeringen te beperken.  

3.2.1.1 Fietsvoorzieningen in verkeersgebieden  

Afhankelijk van de functie van de weg (zie 3.2.2 Categorisering van het wegennet) zijn voor de 

verkeersgebieden parallelvoorzieningen (ventwegen) of vrijliggende fietspaden aangewezen.  

Parallelvoorzieningen  

Bij primaire wegen zijn parallelvoorzieningen het meest aangewezen. Parallelvoorzieningen bestaan uit 

ventwegen of fietswegen die op een sterke manier afgescheiden zijn van de rijbaan1. Indien in de 

onmiddellijke omgeving een alternatief traject aanwezig is, kan dit eventueel als parallelvoorziening 

worden ingericht.  

De uitvoeringsvorm is vooral afhankelijk van de ruimtelijke omstandigheid, het verkeersveiligheidsaspect 

en de kosten. Met het oog op de verkeersveiligheid is een oplossing met aan weerszijden van de rijbaan 

een ventweg / fietsweg de beste oplossing. De verschillen in veiligheid worden vooral bepaald door het 

aantal erfaansluitingen en kruispunten. Bij primaire wegen is het wenselijk tweerichtingsfietsverkeer te 

voorzien aan beide zijden om op die manier gevaarlijke oversteken tot een minimum te beperken. 

Kruispunten worden op een bijzondere manier beveiligd.  

Vrijliggende fietspaden  

Bij de overige wegen in verkeersgebieden met een snelheidsregime van 90 of 70 km/uur dient omwille 

van de hoge snelheidsverschillen tussen fietsers en auto’s het gebruik van vrijliggende fietspaden 

veralgemeend te worden. De buffer tussen rijbaan en fietspad is voldoende groot (zie hfst. 4.1 

maatvoering) en wordt bij voorkeur ingericht als een plantstrook met bomen. Het kappen van bomen 

voor de aanleg van fietspaden dient absoluut vermeden te worden. Op lange termijn weegt de kostprijs 

voor het onteigenen van een strook achter de bomen niet op tegen de verhoogde onveiligheid en het te 

brede wegbeeld zonder bomen.  

Met het gebruik van tweerichtingsfietspaden aan één zijde van de weg dient behoedzaam te worden 

omgesprongen: zie hoofdstuk 3.2.4.1. Aanliggende fietspaden zijn niet gewenst en kunnen slechts hoogst 

uitzonderlijk worden toegepast bij versmallingen (vooruitgeschoven woning, smalle brug...). Op deze 

plaatsen wordt best een snelheidsverlaging tot maximum 50 km/uur ingesteld. 

3.2.1.2 Fietsvoorzieningen in verblijfsgebieden van maximum 50 km/uur  

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

straatbeeld. Omdat in een dergelijk gebied omwille van de vele aanpalende functies en erftoegangen nu 

eenmaal meer potentiële conflictpunten voorkomen, is het veiliger de snelheid van het autoverkeer af te 
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remmen tot 50 km/uur en de potentiële conflicten duidelijk te presenteren. De fietser wordt meer in de 

aandacht van de automobilist gebracht.  

Anderzijds laat 50 km/uur niet altijd menging toe, fietsvoorzieningen blijven dan noodzakelijk. De keuze 

wordt bepaald door de plaatselijke ruimtelijke context en de verkeerskenmerken. Voor meer informatie 

over gemengd verkeer, zie 3.2.1.3  

 3.2.1.3 Fietsvoorzieningen in verblijfsgebieden van maximum 30 km/uur  

In verblijfsgebieden met ontwerpsnelheid van maximum 30 km/uur, meestal centrumgebieden, geldt als 

basisprincipe dat zoveel mogelijk gestreefd wordt naar een menging van verkeerssoorten. Gezien de 

ruimtelijke omgeving (concentratie van activiteiten en functies) vragen deze gebieden om een hoge 

verblijfskwaliteit. De lineariteit wordt hier zoveel mogelijk doorbroken door dwarsverbanden en een 

eenvormige inrichting van het publieke domein van gevel tot gevel. In centrumgebieden wordt de 

meestal beperkte ruimte gelijktijdig opgeëist door diverse verkeersdeelnemers en verblijfsactiviteiten. De 

inrichting van het openbare domein moet hier dan ook gericht zijn op een meervoudig ruimtegebruik, 

flexibiliteit en doorgedreven conflictpresentatie. Dit uitgangspunt heeft uiteraard ook consequenties voor 

de vormgeving van fietsvoorzieningen in deze zones.  

Gemengd verkeer  

Het mengen van fietsers met autoverkeer in centrumgebieden wordt door de publieke opinie dikwijls 

met argwaan onthaald. Dit 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 geraken. Nochtans zijn er voldoende 

argumenten die pleiten voor menging onder welbepaalde voorwaarden:  

- meer flexibiliteit voor fietsers (veel bestemmingen op korte afstand van elkaar); - zichtbare 

aanwezigheid van fietsers in het straatbeeld; - betere conflictpresentatie, vooral aan kruispunten; - 

meervoudig ruimtegebruik...  

Daarnaast speelt in veel gevallen de vaststelling dat er eenvoudigweg geen ruimte is voor een apart 

fietspad, tenzij men die zou afnemen van de nodige voetgangersruimte. Maar er zijn ook verkeerskundige 

voorwaarden (zie 3.2.3). De keuze tussen menging of scheiding wordt in belangrijke mate mede bepaald 

door de intensiteit van het autoverkeer en het snelheidsverschil.  

 3.2.3 Verkeerskundige context  

3.2.3.1 Intensiteiten en snelheid gemotoriseerd verkeer  

Intensiteit en snelheid van gemotoriseerd en fietsverkeer zijn belangrijke factoren bij de keuze van 

fietsvoorzieningen. De intensiteiten bepalen het aantal kruisingen en inhaalbewegingen - ook 

‘maatgevend conflict’ genoemd. De snelheid van het gemotoriseerde verkeer heeft een belangrijke 

impact op de verkeersveiligheid.  

In onderstaande grafiek (op basis van Tekenen voor de fiets – CROW) wordt de mate van scheiding tussen 

fietsers en auto’s bepaald aan de hand van de snelheid van het gemotoriseerde verkeer (85 

percentielwaarde, of de snelheid waar 85% van het gemotoriseerde verkeer onder blijft), en de 

intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer, uitgedrukt in pae (personenauto-equivalent). De intensiteit 
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van het fietsverkeer wordt niet beschouwd als een factor die de noodzakelijkheid van een fiets- pad 

beïnvloedt. Hier volgt men de redenering dat het gevaar op een weg niet wordt veroorzaakt door fietsers 

en dat een weg die veilig is voor weinig fietsers, dat ook is voor veel fietsers.  

 

 

Figuur 3.13 Scheiding of menging in functie van snelheid en intensiteit  

Mate van scheiding tussen fietsers en auto’s bij verschillende snelheid-intensiteitcombinaties (eigen 

interpretatie op basis van Tekenen voor de fiets - CROW, p. 80-81)  

Toelichting bij de grafiek  

De horizontale as van de grafiek geeft de werkelijk gereden snelheden van het gemotoriseerde verkeer 

weer, dus niet de wettelijk toegestane snelheden of de ontwerpsnelheden.  

Gebied 1: Een gemengd profiel (weginrichting zonder fietspaden) is wenselijk.  

Afhankelijk van andere verkeers- en ruimtelijke kenmerken (b.v. subjectieve veiligheid of de continuïteit 

van het fietsnetwerk) kunnen fietspaden wenselijk zijn.  

Gebied 2: Fietspaden zijn wenselijk.  

Afhankelijk van andere verkeers- en ruimtelijke kenmerken is een gemengd profiel of een profiel met 

fietssuggestiestroken aanvaardbaar.  

Gebied 3: Fietspaden altijd noodzakelijk.  

Geen uitzondering omwille van de hoge snelheden en auto- intensiteiten.  

Het is belangrijk te beseffen dat intensiteit en snelheid niet de enige bepalende factoren zijn. Wat de 

beste oplossing is wordt mee bepaald door andere ruimtelijke, planologische en verkeerskenmerken. 
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