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6 Voorwoord

In uw handen houdt u het jaarverslag 

van het Agentschap Wegen en Verkeer 

(AWV). Misschien was het meervoud 

jaarverslagen correcter geweest, want 

in deze publicatie blikt AWV terug op 

projecten die het Agentschap in de jaren 

2006 en 2007 opgestart, voortgezet of 

voltooid heeft. 

Net zoals dat voor alle Vlaamse admi-

nistraties het geval is, staat ook bij het 

Agentschap Wegen en Verkeer de bur-

ger centraal. Voor een Agentschap dat 

als missie heeft om alle weggebruikers 

een veilige en duurzame mobiliteit aan 

te bieden, is het aangewezen dat de 

prioriteiten van het Agentschap en die 

van de burger zo veel mogelijk samen-

vallen. Binnen het Agentschap Wegen 

en Verkeer lopen er dan ook momenteel 

heel wat projecten die elk op hun manier 

tegemoetkomen aan de zorgen van de 

burgers. Vier van deze projecten stel ik 

kort voor: 

Verkeersveiligheid, en dan vooral voor 

de zwakke weggebruiker, is voor veel 

Vlamingen belangrijk. In 2003 werd 

daarom gestart met het ‘gevaarlijke 

punten’-project. Toen werden er 800 

gevaarlijke verkeerssituaties, gespreid 

over heel Vlaanderen, in kaart gebracht. 

Sindsdien worden deze gevaarlijke pun-

ten stelselmatig aangepakt. Tegen het 

einde van 2008 zou er voor de helft van 

deze probleemsituaties een oplossing 

gevonden moeten zijn. 

De Vlaamse overheid investeert ook in 

het wegwerken van ontbrekende scha-

kels in ons wegennetwerk. Momenteel 

worden de volgende ‘missing links’ 

aangepakt: de aanleg van de A11 tus-

sen Westkapelle en Brugge, de aanleg 

van de N60-rondweg in Ronse, het ver-

volledigen van de R4-Zuid tussen Gent 

en Merelbeke, de aanleg van noord- 

zuidverbindingen in Houthalen-Helch-

teren en in de Kempen en ten slotte de 

noordelijke ontsluiting van de luchthaven 

in Zaventem. 

De hinder die wegwerkzaamheden ver-

oorzaken, is voor veel weggebruikers 

en omwonenden een bron van erger-

nis. Om die hinder zo beperkt mogelijk 

te houden, zoekt het Agentschap naar 

manieren om te komen tot een betere 

coördinatie van de verschillende weg-

werkzaamheden. Het Coördinatiepunt 

Wegenwerken (CPW) dat in 2007 ope-

rationeel werd, biedt in dat opzicht veel 

mogelijkheden. 

De klant eist kwaliteit. En het Agent-

schap Wegen en Verkeer wil onze 

klanten — en dat zijn alle weggebrui-

kers — kwaliteit kunnen aanbieden. 

Om die kwaliteit te kunnen (blijven) 

garanderen, werd in 2007 het ISO 

9001:2000-project opgestart. ISO 

9001:2000 is een norm die eisen stelt 

aan de manier waarop een organisatie 

met kwaliteit omgaat. Voorlopig be-

zitten enkel de afdelingen Elektriciteit 

en Mechanica, die sinds de Beter Be-

stuurlijk Beleid-hervorming (BBB) deel 

uitmaken van ons Agentschap, het 

ISO-label. Tegen de zomer van 2008 

moet echter het hele Agentschap het 

ISO-certificaat gehaald hebben. 

Verder wil ik nog even stilstaan bij de 

naam van het Agentschap. In het vorige 

jaarverslag kon u lezen dat in het kader 

van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) de 

vroegere ‘Administratie Wegen en Ver-

keer’ werd vervangen door een nieuw 

‘Agentschap Infrastructuur’. In mijn inlei-

ding had ik het echter over het ‘Agent-

schap Wegen en Verkeer’. Toch gaat het 

hier niet om een vergissing. Ik vond dat de 

oorspronkelijke naam ‘Agentschap Infra-

structuur’ nogal ongelukkig gekozen was. 

Uit de term ‘infrastructuur’ kon immers 

onvoldoende afgeleid worden waar het 

Agentschap voor staat. Bovendien was 

er binnen het beleidsdomein Onderwijs 

al een Agentschap Infrastructuur. Om die 

redenen werd de procedure tot naams-

verandering opgestart. Sinds eind 2007 

mogen we ons officieel ‘Agentschap 

Wegen en Verkeer’ noemen. Een blik op 

de inhoudstafel van dit jaarverslag maakt 

duidelijk waarom de naam ‘Wegen en 

Verkeer’ een vlag is die de lading van ons 

Agentschap zo veel beter dekt.

Ten slotte rest mij enkel nog u een aan-

gename, boeiende en leerrijke lectuur 

toe te wensen. 

ir. Chris Caestecker

Administrateur-generaal

Agentschap Wegen en Verkeer
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Missie

Visie

Het Agentschap Wegen en Verkeer streeft naar een veilige, vlotte en 

duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer

beheert, onderhoudt en optimaliseert het aan • 

hem toevertrouwde wegenpatrimonium; 

organiseert het verkeer op het aan hem toever-• 

trouwde wegennet; 

geeft mee vorm aan het beleid. • 

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dit doen door:

juiste informatie te verstrekken en tijdige com-• 

municatie te verzekeren; 

evenwichtige en objectieve programma's op te • 

stellen; 

de aanwezige kennis goed te beheren; • 

kwaliteitsvol en innovatief te werken. • 

Situering van AWV in het beleidsdomein MOW

Organogram van het beleidsdomein MOW

Beleid van het Agentschap Wegen en Verkeer
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Het Agentschap Wegen en Verkeer

›»

De organisatie

Horizontale afdelingen

Planning en Coördinatie• 

De afdeling Planning en Coördinatie stelt de investe-

rings- en onderhoudsprogramma’s op en coördineert 

de werking van de zeven territoriale afdelingen.

Verkeerskunde• 

De afdeling Verkeerskunde geeft technisch advies aan 

de territoriale afdelingen over verkeerslichten, ver-

keersborden, de herinrichting van kruispunten en het 

verkeersbeheer.

Wegenbouwkunde• 

De afdeling Wegenbouwkunde geeft advies over de 

structuren, materialen en elementen die in de we-

genbouw gebruikt worden en voert hierover proeven 

uit. Ze verricht ook visuele inspecties voor het hele 

gewestwegennet. Daarnaast meet en interpreteert 

deze afdeling wegeigenschappen die verband houden 

met de veiligheid en evolutie van de wegstructuur. De 

afdeling Wegenbouwkunde bestudeert ten slotte ook 

de invloed van het door het verkeer geproduceerde 

geluid en trillingen op de omgeving en stelt de meest 

geschikte maatregelen voor.

Territoriale afdelingen

De vijf provinciale afdelingen van het Agentschap Wegen 

en Verkeer voeren het mobiliteitsbeleid uit. Zij bereiden 

het programma, het concept, het ontwerp, de aanleg en 

de verbetering van wegen en bruggen voor. De provin-

ciale afdelingen organiseren het verkeer (de signalisatie, 

verkeersreglementering en verkeersveiligheid) en be-

heren de infrastructuur. Andere taken van de provinciale 

afdelingen zijn: de bermen op een milieuvriendelijke 

manier beheren, winterdiensten garanderen, adviezen 

en vergunningen afleveren, informatie verstrekken en 

klachten behandelen.

De twee afdelingen Elektriciteit en Mechanica (EMA en 

EMG) zijn betrouwbare en integere territoriale studie- en 

uitvoeringsafdelingen die deskundig zijn op het gebied 

van elektromechanica, telematica en kwaliteit. Door 

gepaste technische oplossingen aan te reiken, dragen 

zij bij tot duurzame mobiliteit, meer veiligheid en een 

betere kwaliteit van de infrastructuur en uitrusting.
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De directieraad van het Agentschap Wegen en 

Verkeer (van links naar rechts en van boven 

naar onder):

ir. Geert De Rycke, ir. Gijs Moors, ing. Arnold Par-

mentier, ir. Henk Keymeulen, ir. Armand Rouffaert, 

Hilde Van Nieuwenhuyse, ir. Roland Charlier, ir. 

Hubert Decramer, ir. Frans Venstermans, ir. Tom 

Roelants, ir. Chris Caestecker, ir. Tim Lonneux, ir. 

Michiel Callens, ir. Willy Frans (ir. Willy Van Wallegem 

ontbreekt)

Waarnemend 
algemeen directeur
ir. Hubert Decramer

Wegen en Verkeer 
Oost-Vlaanderen

Wnd. afdelingshoofd
ir. Michiel Callens

Wegen en Verkeer 
West-Vlaanderen
ir. Hubert Decramer

Territoriale afdelingen

Horizontale afdelingen

Administrateur-Generaal
ir. Chris Caestecker

Elektriciteit en 
Mechanica Gent

ir. Willy 
Van Wallegem

Stafdienst
ir. Anne-Séverine Poupeleer

ir. Geert De Rycke

Planning en 
Coördinatie

ir. Tom Roelants

Verkeerskunde
ir. Armand Rouffaert

Wegen en Verkeer 
Antwerpen

ir. Henk Keymeulen

Wegenbouwkunde
ir. Tim Lonneux Wegen en Verkeer 

Vlaams-Brabant
ir. Frans Venstermans

Wegen en Verkeer 
Limburg

ir. Gijs Moors

Elektriciteit en 
Mechanica 
Antwerpen

ir. Willy Frans 

Organogram van het Agentschap Wegen en Verkeer
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Het doel van Beter Bestuurlijk Be-

leid binnen de Vlaamse overheid is 

het optimaliseren van de organisa-

tie en het centraal maken van de 

werking van de Vlaamse adminis-

tratie. BBB moet de Vlaamse over-

heid toegankelijker, interactiever, 

transparanter en klantgerichter 

maken. Daarom krijgen de agent-

schappen meer verantwoordelijk-

heden en kunnen zij zelfstandiger 

optreden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer 

(AWV) is samengesteld uit de afde-

lingen van de vroegere administra-

tie Wegen en Verkeer en de toege-

voegde afdelingen Elektriciteit en 

Mechanica Antwerpen (EMA) en 

Gent (EMG). Het Verkeerscentrum 

maakt geen deel uit van AWV.

De organisatorische wijzigingen 

binnen de Vlaamse overheid heb-

ben hun weerslag op de strate-

gische doelstellingen van AWV. 

Deze veranderingen bieden ook 

kansen om een adequaat kwali-

teitsmanagementsysteem uit te 

bouwen, dat interne bijsturingen 

daadwerkelijk mogelijk moet ma-

ken. Het perspectief van de klanten 

is daarbij de eerste prioriteit.

ISO 9001:2000 binnen AWV

Op 1 april 2006 werd het Agentschap Wegen en Verkeer operationeel. De naam Vlaamse Gemeenschap 
werd vervangen door Vlaamse overheid. Beide wijzigingen gebeurden in het kader van het bestuurlijke 
vernieuwingsproject Beter Bestuurlijk Beleid (BBB). 

Het ontstaan

Het kwaliteitsmanagement- 

systeem ISO 9001:2000 en het 

gebruik van de Balanced Score-

card (een beleidsmatig stuur- en 

meetinstrument) blijken de ideale 

basis om de door BBB vooropge-

stelde nieuwe componenten nog 

efficiënter te realiseren en te con-

troleren.

De afdelingen EMA en EMG bezit-

ten sinds 2004 het ISO 9001:2000  

certificaat. Dat wil zeggen dat deze 

beide afdelingen werken volgens 

de eisen van dit kwaliteitsmanage-

ment-systeem. 

De administrateur-generaal van 

het Agentschap Wegen en Verkeer 

onderschrijft het belang van de 

toepassing van het kwaliteitsma-

nagementsysteem ISO 9001: 2000 

binnen EMA en EMG en laat toe dat 

deze afdelingen op dezelfde wijze 

verder werken met het oog op het 

behouden van hun ISO 9001:2000 

certificaat. In december 2007 wer-

den deze afdelingen met succes 

gehercertificeerd. 

In april 2007 gaf de Directieraad 

de aanzet om het kwaliteits- 

managementsysteem  ISO  9001:2000 

uit te breiden naar het volledige 

Agentschap Wegen en Verkeer 

(met uitzondering van de afde-

ling Wegenbouwkunde). Het is de 

bedoeling dat de stafdienst, de af-

deling Verkeerskunde, de afdeling 

Planning en Coördinatie en de vijf 

territoriale wegenafdelingen (We-

gen en Verkeer Antwerpen, Wegen 

en Verkeer Limburg, Wegen en 

Verkeer Oost-Vlaanderen, Wegen 

en Verkeer Vlaams-Brabant, We-

gen en Verkeer West-Vlaanderen) 

elk hun ISO 9001:2000 certificaat 

halen. Van de afdeling Wegen-

bouwkunde wordt verwacht dat 

zij het ISO 17025 certificaat halen. 

Om deze doelstelling te bereiken, 

werd een projectleider ISO 9001:2000 

aangesteld die als directievertegen-

woordiger optreedt. Samen met de 

kwaliteitsverantwoordelijken van 

de afdelingen staat zij in voor het 

opzetten van het kwaliteitsma-

nagement-systeem binnen AWV. 

De Commissie ISO 9001:2000 (of 

Kwaliteitsgroep) is verantwoordelijk 

voor het uitschrijven, implemente-

ren, toepassen en borgen van een 

systeem dat beantwoordt aan de 

ISO 9001:2000 norm.
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ISO 9001:2000

Om het kwaliteitsmanagement-

systeem zo uitgebreid mogelijk 

kenbaar te maken en te kunnen 

implementeren, werd binnen de 

afdelingen onmiddellijk gestart 

met de opleiding ISO 9001:2000 

Lead-auditor.

In juni 2007 werden er, naast de 

22 auditors van de afdelingen 

EMA en EMG die vroeger al op-

geleid werden, nog eens 31 lead-

auditors opgeleid. Deze auditors 

moeten niet alleen hun directe 

medewerkers ondersteunen, maar 

zij zijn ook verantwoordelijk voor 

het organiseren en uitvoeren van 

de interne audits, een verplichting 

volgens de ISO 9001:2000 norm. 

Zij staan ook in voor het continu 

verbeteren van de uitgeschreven 

processen. In 2008 zullen er nog 

bijkomende opleidingen georga-

niseerd worden.

De Commissie ISO 9001:2000 is in 

juni 2007 eveneens gestart met 

het uitschrijven van de hoofd- en 

subprocessen van de stafdienst, de 

afdeling Planning en Coördinatie, 

de vijf territoriale wegenafdelingen 

en de afdeling Verkeerskunde. Het 

betreft hier uitsluitend de bedrijfs-

processen. (Naast bedrijfsprocessen 

zijn er ook nog andere algemene, 

verplichte processen die door het 

kwaliteitsmanagementsysteem 

voorgeschreven worden.)

De Commissie ISO 9001:2000 is ten 

slotte ook belast met het blijvend 

bewaken, implementeren en ver-

beteren van de al bestaande pro-

cessen binnen het Agentschap.

De commissie ISO 9001:2000 (van links naar rechts):

Annick Seghers – Planning en Coördinatie
Hilde Van den Broeck – Wegen en Verkeer Antwerpen
Gerd Bosman – Wegenbouwkunde
Sally Gyselbrecht – Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Sofie Clauw – EMA
Heidrun Lermyte – Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Sabine De Buck – Stafdienst 
Koenraad Beheydt – Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Magda Guillemyn – Verkeerskunde
Hilde Van Nieuwenhuyse – Stafdienst
Ellen Vekeman – EMG

›»
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Stuur bij om
te verbeteren

Missie/Visie
Beschrijf

doelstellingen

Voer 
processen uit

 A
ct Plan

Do
CheckMeet resultaten

i.f.v.
doelstellingen

Corrigerende en
preventieve
maatregelen

Klanten
Belanghebbenden

Hoofdprocessen
en

subprocessen

Analyse
Meten

Rapporteren

Do-Check-Act-cyclus (PDCA). De 

Deming-cirkel gaat over het sturen 

van processen: door het proces te 

beheren, wordt geprobeerd om 

een optimaal resultaat te berei-

ken. Elk bedrijfsproces moet deze 

cyclus doorlopen om het proces te 

optimaliseren en om het resultaat 

van het proces te maximaliseren. 

De cyclus eindigt daarom ook niet 

na één doorloop. 

Kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2000 norm

Door het kwaliteitsmanagement-

systeem in te voeren, wil het 

Agentschap Wegen en Verkeer zijn 

werking voortdurend verbeteren 

om zo beter te kunnen voldoen aan 

de eisen van de klant. 

Binnen het Agentschap Wegen en 

Verkeer zijn de verschillende ISO 

9001:2000 processen gebaseerd 

op het model van continue ver-

betering. Een betere uitwisseling 

van technische kennis en adviezen 

tussen de verschillende afdelingen 

is nodig om aan de klanten pas-

sende en efficiënte oplossingen te 

kunnen aanbieden. 

De gedachtegang achter continue 

verbetering kan visueel voorge-

steld worden met de ‘Deming-

cirkel’ die gebaseerd is op de Plan-

De PDCA-cyclus: Plan - Do - Check - Act
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ISO 9001:2000

Ex
te
rn

e 
do

cu
m
en

te
n Handboek

Waarom

Wat, Wie,  
Wanneer

Hoe

Bewijs

Procedures

Werkinstructies, formulieren

Registraties

 
Eenvoudig gesteld baseert de ISO 9001:2000 norm 
zich op de volgende drie uitgangspunten:

1. ZEG WAT JE DOET (Dit is een beschrijving van de 
werkprocessen.)

2. DOE WAT JE ZEGT (De processen die beschreven 
worden, moeten ook daadwerkelijk geïmple-
menteerd worden.)

3. BEWIJS DAT JE DOET WAT JE ZEGT (Dit is het  
verantwoorden van stap 1 en 2.)

Het doel is uitgeschreven processen, 

eenduidige richtlijnen en uniforme 

formulieren. Alles dient geïdentifi-

ceerd te worden, naspeurbaar te zijn 

en steeds ter beschikking gesteld te 

worden op een DQS, het gedocu-

menteerde kwaliteitssysteem van 

het Agentschap. 

In een DQS staat de beheersing van 

documenten centraal:

een kwaliteitshandboek;• 

het publiceren van gedocumen-• 

teerde procedures, instructies 

en formulieren om onbedoeld 

gebruik te voorkomen;

de naspeurbaarheid en identi-• 

ficatie van de documenten ga-

randeren een continue bewaking 

van de goedkeuring en beoorde-

ling van documenten. 

Naast de bedrijfsprocessen worden 

ook een aantal algemene processen 

uitgeschreven die geldig zijn voor het 

hele Agentschap. 

Hiermee komt het Agentschap tege-

moet aan de eisen die de ISO-norm 

oplegt op het gebied van document-

beheer.

Naast documentbeheer legt de 

ISO-norm nog vijf andere verplichte 

procedure-eisen op:

de beheersing van registraties • 

(registreren van klachten, mel-

dingen, actieplannen, resulta-

ten...);

interne audits;• 

het beheersen van afwijkende • 

producten (door het ophef-

fen van non-conformiteiten of  

tekortkomingen bij het leveren 

van producten/diensten);

het treffen van corrigerende • 

maatregelen op basis van 

klachten, interne audits, klan-

tentevredenheidsbevragingen, 

leveranciersbeoordelingen, 

verbetervoorstellen, enz.

het invoeren van preventieve • 

maatregelen. Op basis van 

risicoanalyses, wederkerende 

klachten en structurele tekortko-

mingen moeten er preventieve 

acties ondernomen worden om 

te vermijden dat een bepaalde 

tekortkoming zich zou kunnen 

voordoen.
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Zoals eerder vermeld, moeten er 

bovendien ook nog een aantal al-

gemene en verplichte procedures 

uitgeschreven worden die voor elke 

afdeling van het Agentschap van 

toepassing zijn.

Deze algemene procedures betref-

fen o.a. de directieverantwoorde-

lijkheid, de klantentevredenheid, 

klachten, middelen, vorming, in-

terne audit, inkoop, enz. 

In juni 2008 zou nagenoeg elke 

afdeling van het Agentschap We-

gen en Verkeer volgens de ISO 

9001:2000 norm gecertificeerd 

moeten zijn. Daarom zijn vanaf 

mei 2007 (in een eerste fase) de 

Commissie ISO 9001:2000 en zo 

veel mogelijk medewerkers aan 

het werk gegaan om procedures, 

instructies en formulieren te ont-

wikkelen die aan de eisen van de 

norm beantwoorden. 

In een tweede fase worden in 

elke afdeling interne oefen-audits 

georganiseerd. Doel van deze au-

dits is nagaan in welke mate deze 

processen al gekend zijn en hoe er 

mee wordt omgegaan. Bovendien 

gaan de auditors aan de hand van 

wat zij zien en horen uitzoeken of 

er knelpunten zijn en hoe het kwa-

liteitsmanagementsysteem verbe-

terd kan worden. Eigenlijk komt het 

erop neer dat iedereen zegt en laat 

zien wat hij/zij dagelijks doet.

De doeltreffendheid van het kwa-

liteitsmanagementsysteem zal af-

hangen van het hele Agentschap. 

Het blijvende engagement van de 

Directieraad, en zeker de inzet van 

elke medewerker, zijn onontbeer-

lijk om het nut van het systeem te 

garanderen.

Want een certificatie is op zich 

geen waarborg voor kwaliteit en 

klantentevredenheid, maar wel een 

belangrijk instrument om: 

extern:

het vertrouwen van klanten in • 

de organisatie te verhogen;

bij schade-eisen en product-• 

aansprakelijkheid een betere 

verdediging te kunnen opzet-

ten. 

intern:

de organisatie te kunnen  • 

beheersen en verbeteren.

ISO 9001:2000

De realisatie van ISO 9001:2000 binnen AWV

De ISO 9001:2000 norm is van toepassing op alle activiteiten die betrekking hebben op de hoofdproces-
sen van de volgende afdelingen: 

Afdeling Hoofdproces

Stafdienst STAF
Sturing en ondersteuning van de afdelingen binnen 

AWV

Planning en Coördinatie PCO
Planning en coördinatie van de afdelingen binnen 

AWV

Territoriale wegenafdelingen W1
Investeringen: ontwerp en uitvoering van infrastruc-

tuurwerken

Afdeling Verkeerskunde VK1 Verkeersplannen

Afdelingen EMG/EMA E1
Ontwerpen en uitvoeren van elektromechanische en 

telematicatoepassingen

Afdelingen EMG/EMA E2
Onderhouden, beheren en technisch exploiteren van 

elektromechanische en telematicatoepassingen
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In het verleden gebruikte het Agentschap enkel 

een alfanumerieke databank. Deze databank 

bevatte gedetailleerde informatie over de ge-

westwegen en de bijhorende wegelementen, 

zoals fietspaden, beveiligingsconstructies en 

bebouwde kommen. 

Informatie over de zichtbare weginfrastructuur 

werd samen met andere weggegevens, zoals 

verhardingstypes, afpaling en districtsgrenzen, 

opgeslagen in een aantal informix-tabellen. 

Geografische component

Om de gegevens meer betrouwbaar en up-to-

date te maken, nam het Agentschap in 2006 

de ADA Editor in gebruik. Territoriale opmeet-

ploegen, die belast zijn met het opmeten en 

bijhouden van deze wegelementen, kunnen 

met de ADA Editor data actualiseren. Dankzij 

de ADA Viewer kunnen alle personeelsleden 

van het Agentschap deze actuele informatie 

raadplegen.

ADA
Algemene Databank AWV

In 2001 begon het Agentschap Wegen en Verkeer met de omschakeling van de alfanumerieke wegen-
databank naar een geodatabank. Deze geodatabank kreeg de naam Algemene Databank AWV (ADA). 
Naast alle functies van de alfanumerieke versie biedt ADA een aantal nieuwe toepassingen aan zoals 
een overzichtelijk kaartbeeld en een aantal nuttige GIS-functionaliteiten. ADA bestaat momenteel uit 
drie delen: de ADA Viewer, de ADA Editor en de ADA Werfmodule. 

Figuur 1: De alfanumerieke wegendatabank

Figuur 2: De ADA Viewer
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Binnen het Agentschap Wegen en Verkeer wordt het 

beheer toevertrouwd aan de best geplaatste afdeling 

en persoon. Bij de traditionele Wegendatabank ver-

liep de kwaliteitscontrole op de ingevoerde gegevens 

dikwijls moeizaam. De informatie werd nooit grafisch 

voorgesteld, sommige gegevens werden meerdere 

keren ingegeven en de bevoegdheidsgebieden waren 

niet afgebakend per gebruiker. 

ADA biedt voor al deze problemen een oplossing:

Via de ADA Viewer kunnen alle personeelsleden • 

van het Agentschap de beschikbare data grafisch 

raadplegen, combineren, bevragen, analyseren en 

rapporteren. 

De ADA Editor controleert of wegelementen  • 

verenigbaar zijn. Als dit het geval is, geeft het systeem 

onmiddellijk een melding aan de invoerder en worden 

er een aantal alternatieve oplossingen aangeboden. 

Voor elk wegelement en elk bevoegdheidsgebied • 

is er één iemand verantwoordelijk. Deze persoon 

kan enkel gegevens invoeren of wijzigen die vallen 

binnen het aan hem toegewezen gebied en thema. 

Het beheer van deze bevoegdheden gebeurt via een 

beheerstool. 

Beheer van wegelementen

Figuur 3: De ADA Editor met invoermodule

ADA Werfmodule

Toekomst

De ADA Werfmodule biedt sinds eind 

2004 de mogelijkheid om hinder die 

door wegwerkzaamheden of andere 

evenementen veroorzaakt wordt, te 

beschrijven en door te geven aan het 

Vlaams Verkeerscentrum. De over-

heid kan deze inventaris dan gebrui-

ken voor de planning en coördinatie 

van wegwerkzaamheden. 

De werfmodule wordt uitgebreid 

met een module waarin per werf 

aangegeven kan worden welke 

wegelementen als gevolg van deze 

werf zullen wijzigen. De opmeet-

ploegen ontvangen deze informatie 

op geregelde tijdstippen. Op die ma-

nier kunnen de opmeters hiermee 

rekening houden bij hun planning.

Alle werven die in de ADA Werf-

module worden ingevoerd, worden 

dagelijks doorgestuurd naar het Traf-

fic Control Centre (TCC) van het Ver-

keerscentrum én naar de website van 

het Coördinatiepunt Wegenwerken 

(www.wegenwerken.be).

In 2007 heeft het Agentschap verder 

werk gemaakt van de definitieve ont-

manteling van de wegendatabank. 

Hiertoe dienden de bestaande toe-

passingen van de wegendatabank 

in ADA geïntegreerd te worden. Te-

gelijkertijd schakelde het Agentschap 

over naar een nieuwe, innoverende 

technologie met extra mogelijkhe-

den voor de eindgebruiker en een  

uitgebreidere en meer gebruiks-

vriendelijke rapportmodule zonder 

dat daarbij het gebruiksgemak on-

dermijnd werd. Zo werden de ADA 

Viewer en ADA Editor geïntegreerd 

in een en dezelfde webgebaseerde 

viewer.
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Klantentevredenheidsonderzoek 

Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseerde in 2007 een tevredenheidsenquête bij burgers en ge-
organiseerde klanten. Onder de georganiseerde klanten bevonden zich ook 73 gemeenten.

In 2007 was het organiseren van 

een tevredenheidsenquête bij ge-

organiseerde klanten een van de 

jaardoelstellingen van het Agent-

schap Wegen en Verkeer: “Het is voor 

het Agentschap Wegen en Verkeer 

belangrijk te weten wat haar be-

langrijkste georganiseerde klanten 

denken over haar werking. Uit een 

eerste bevraging (in 2004) kwamen 

een aantal aandachtspunten naar 

voor.” Binnen het beleidsdomein 

Bestuurszaken bleek een driejarige 

kaderovereenkomst te bestaan met 

het onderzoeksbureau GfK Significant 

voor het organiseren van tevreden-

heidsenquêtes. Deze kaderovereen-

komst werd gebruikt om de bevra-

ging op een professionele manier te 

organiseren. Er werd gekozen voor 

de CATI-methode (Computer Assis-

ted Telephone Interviewing) omdat 

de enquêteur van Significant bij die 

methode de mogelijkheid heeft om 

tijdens het telefonisch onderzoek, 

indien nodig, de vragen toe te lichten 

en bij te sturen. 

Doelgroepen

In de Balanced Scorecard (BSC) wor-

den de klanten opgesplitst in twee 

groepen: de individuele klant (de 

burger) en de georganiseerde klant 

(bijvoorbeeld de gemeenten). Om-

dat de burger nog nooit bevraagd 

geweest was, werd het bereik van 

de jaardoelstelling uitgebreid naar 

beide doelgroepen. De gemeenten 

waren in 2004 al eens door het 

Agentschap bevraagd, weliswaar 

op een beperktere schaal.

Doelgroep 1: de burger

De eerste stap bij het uitvoeren 

van de enquête was het opstellen 

van een vragenlijst voor de burger. 

Deze vragenlijst is gebaseerd op 

de vijf mobiliteitspijlers van het 

Mobiliteitsplan Vlaanderen en de 

drie KPI’s die in de Balanced Sco-

recard voor de individuele klanten 

zijn gedefinieerd. De vragenlijst 

bestond uit drie delen:

In het eerste deel werd gepeild naar de kennis, het gebruik en de • 

tevredenheid van de communicatiekanalen van AWV. Op die manier 

kon de toegankelijkheid van het Agentschap worden nagegaan. (Relatie 

met de KPI in de BSC: K12)

Vervolgens kwamen diverse onderwerpen met betrekking tot de • 

vijf pijlers uit het Mobiliteitsplan Vlaanderen aan bod: bereikbaarheid, 

toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en schade 

aan natuur en milieu. Hiermee kon nagegaan worden in hoeverre 

de strategische doelstellingen van het Agentschap gehaald worden. 

(Relatie met de KPI in de BSC: K11)

Tot slot werd de algemene tevredenheid onderzocht. Dit gebeurde door • 

open vragen over de drie grootste verbeterpunten en de drie punten 

waarover men het meest tevreden is. Deze antwoorden schetsen een 

beeld van het imago van het Agentschap bij deze doelgroepen. (Relatie 

met de KPI in de BSC: K13)
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In september 2007 werden op basis van 

de opgestelde vragenlijst 400 burgers 

telefonisch bevraagd door onderzoekers 

van Significant. Deze groep werd re-

presentatief verdeeld naar woonplaats, 

geslacht en leeftijd. Tijdens de tweede 

fase van de bevraging werden 100 per-

sonen gecontacteerd met een intensiever 

fietserprofiel. De resultaten van deze fase 

leverden echter geen extra informatie op 

ten opzichte van de representatieve groep 

van 400 mensen. 

Om het onderscheid tussen Vlaamse 

gewestwegen en gemeentewegen 

duidelijk te kunnen maken, kon de en-

quêteur aan de hand van de postcode 

de gewestwegen opnoemen die in de 

buurt van de geënquêteerde gelegen 

zijn. 

Doelgroep 2: de georganiseerde klanten

Voor de bevraging van de georgani-

seerde klanten werd de vragenlijst 

van de burger aangepast en uitge-

breid. In totaal werden 103 geor-

ganiseerde klanten bevraagd: 73 

gemeenten (gelijkmatig verdeeld 

over de vijf provincies en de distric-

ten) en 30 ‘overige georganiseerde 

klanten’ zoals de Vlaamse Vervoers-

maatschappij De Lijn, de politie, de 

fietsersbond, Febetra, SAV, Touring 

Wegenhulp, VAB en Unizo. In de 

mate van het mogelijke werden 

ook deze overige georganiseerde 

klanten gelijkmatig verdeeld over de 

vijf provincies. De bevraging van de 

georganiseerde klanten vond plaats 

in de tweede helft van november 

2007. 

De contactgegevens van de geor-

ganiseerde klanten werden door de 

werkgroep van de jaardoelstelling 

verzameld. Het onderzoeksbureau 

nam een eerste steekproef van 150 

(op een totaal van 308) gemeen-

ten. Deze 150 gemeenten werden 

samen met de overige georgani-

seerde klanten op voorhand per 

brief op de hoogte gebracht van 

het voornemen van AWV om een 

klantentevredenheidsonderzoek 

uit te voeren. Omdat de enquêtes 

anoniem waren, weet enkel het  

onderzoeksbureau welke gemeen-

ten gecontacteerd werden. Na 
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Een voorbeeld van een prioriteitenmatrix voor de gemeentebesturen met top 2-resultaten

22

afloop van de enquête kregen alle 

aangeschreven georganiseerde 

klanten een kort overzicht van de 

resultaten van het klantentevre-

denheidsonderzoek toegestuurd. 

De resultaten van het onderzoek 

onder de  georganiseerde klanten 

zijn opgesplitst in ‘gemeenten’ en 

‘overige georganiseerde klanten’. 

Resultaten

Het Agentschap Wegen en Verkeer 

beschikt zowel voor het ‘klanten- 

tevredenheidsonderzoek burger’ 

als voor het ‘klantentevredenheids-

onderzoek georganiseerde klanten’ 

over:

de definitieve vragenlijst; • 

de detailresultaten in een Power-• 

Point-presentatie; 

een rapport in tekst;• 

de lijst van open antwoorden. • 

Verder bezit het Agentschap ook een 

geïntegreerde samenvatting van de 

resultaten van de twee onderzoeken. 

Deze samenvatting werd toegelicht 

op de Directieraad (eind januari 2008) 

en op de werkgroep BSC (februari 

2008).

De tevredenheidsresultaten zijn geba-

seerd op de uitgesproken tevreden-

heid van de respondenten, namelijk 

de top 2 van de 5 mogelijke antwoor-

den (helemaal niet tevreden; niet echt 

tevreden; tevreden; zeer tevreden; 

uiterst tevreden).

Het onderzoeksbureau heeft voor de 

drie doelgroepen een prioriteitsmatrix 

opgesteld op basis van de score en de 

prioriteit die door de doelgroep aan 

het thema wordt toegekend.

Uit de bevraging van de burger 

(n=400) blijkt dat de burger over 

het algemeen tevreden is over de 

gewestwegen. Slechts 5% is niet te-

vreden. De geënquêteerden zijn wel 

niet uitgesproken tevreden. 

Bij de georganiseerde klanten komen 

we tot gelijkaardige conclusies. Ook 

zij zijn over het algemeen tevreden, 

maar niet uitgesproken tevreden.  

De algemene tevredenheid varieert 

tussen 70 en 92 procent; de uitgespro-

ken algemene tevredenheid daarentegen 

›»
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schommelt tussen 13 en 22 procent. De gemeentebesturen 

scoren beter op het vlak van tevredenheid dan de overige 

georganiseerde klanten. Eén derde van de overige georgani-

seerde klanten is ontevreden.

Uit de resultaten blijkt dat de georganiseerde klanten over 

sommige activiteiten (zoals de winterdienst en de verlichting) 

van het Agentschap Wegen en Verkeer zeer tevreden zijn. 

Anderzijds maakt deze enquête ook duidelijk dat er nog heel 

wat verbeterpunten zijn, met als belangrijkste de staat van 

het wegdek en de fietspaden. 

Overige 
georganiseerde 

klanten

Oversteekbaarheid
Burger

Gemeentebesturen
Overige georganiseerde

 klanten

Fietspaden

Burger

Verkeersveiligheid
Staat wegdek

Burger
Gemeentebesturen

Overige 
georganiseerde klanten

07

De georganiseerde klanten waarderen vooral de vriendelijk-

heid, beleefdheid, luisterbereidheid en professionalisme van 

hun vaste contactpersonen in de verschillende afdelingen 

van het Agentschap.

Samenvattend kan worden gesteld dat de grootste verbe-

terpunten liggen bij:

Verkeersleefbaarheid: de staat van het wegdek (voor de • 

drie bevraagde klantengroepen) en oversteekbaarheid 

(voor de overige georganiseerde klanten)

Toegankelijkheid van de fietspaden (voor de drie be-• 

vraagde klantengroepen)

De algemene verkeersveiligheid (voor de burger)• 

Grootste verbeterpunten per klantengroep
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Omdat er dit keer twee onderzoeken werden uitgevoerd, was het voor het eerst mogelijk om ook voor het klanten-
perspectief de waarden van de KPI’s in de BSC in te vullen. Het Agentschap streeft er dan ook naar om jaarlijks één 
doelgroep te bevragen, waardoor elke doelgroep om de twee jaar aan bod zal kunnen komen.

KPI’s van de BSC

Toekomst

De antwoorden op de open vragen bevatten soms nuttige 

informatie. Daarom worden momenteel alle opmerkingen 

waarin het nummer van een gewestweg genoemd wordt, 

door de afdeling Planning en Coördinatie verdeeld over de 

bevoegde districten en/of territoriale afdelingen. Tegen juli 

2008 zal deze informatie ter beschikking gesteld worden van 

de afdelingshoofden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de komende jaren met 

deze resultaten rekening houden bij o.a. de opmaak van het 

programma en de uitwerking van de jaardoelstellingen. 

Onze ervaringen met deze onderzoeken naar de klantente-

vredenheid zijn positief. In de mate van het mogelijke zullen 

deze onderzoeken ook in de toekomst herhaald worden. 

Voor 2008 zijn er geen onderzoeken naar klantentevreden-

heid gepland. Zo is er voldoende tijd om de gegevens die 

voortvloeiden uit de onderzoeken van 2007, te verwerken 

en om actiepunten uit te werken. In 2009 zal één doelgroep 

opnieuw bevraagd worden.

24

K11

Bestendigen van de tevredenheid van de individuele klanten bij de realisatie van de strategische doelstel-
lingen van het Agentschap Wegen en Verkeer
Hoe tevreden zijn de burgers over de Vlaamse gewestwegen op basis van de activiteiten die door AWV in het kader 
van de vijf pijlers van het Mobiliteitsplan Vlaanderen op deze gewestwegen uitgevoerd worden?

K12

Bestendigen van de toegankelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de individuele 
klanten
Hoe goed is AWV bekend bij de burger? Hoe gemakkelijk vindt de burger informatie over de activiteiten van 
AWV? Hoe eenvoudig is het om contact op te nemen met AWV?

K13
Bestendigen van het gewenste imago van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de individuele 
klanten
Hoe tevreden zijn de burgers over de Vlaamse gewestwegen in het algemeen?

K21

Bestendigen van de tevredenheid van de georganiseerde klanten bij de realisatie van de strategische doelstel-
lingen van het Agentschap Wegen en Verkeer
Hoe tevreden zijn de georganiseerde klanten over de Vlaamse gewestwegen op basis van de activiteiten die door AWV 
in het kader van de vijf pijlers van het Mobiliteitsplan Vlaanderen op deze gewestwegen uitgevoerd worden?

K22

Bestendigen van de toegankelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de georganiseerde klan-
ten
Hoe goed is AWV bekend bij de georganiseerde klanten? Hoe gemakkelijk vindt de georganiseerde klant informatie 
over de activiteiten van AWV? Hoe eenvoudig is het om contact op te nemen met AWV?

K23
Bestendigen van het gewenste imago van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de georganiseerde 
klanten
Hoe tevreden zijn de georganiseerde klanten over de Vlaamse gewestwegen in het algemeen? 

Planning en Coördinatie 

Een Key Performance Indicator (KPI) is een meetfactor die op reguliere tijdstippen gemeten wordt en zo een indicatie 
geeft in welke mate de gestelde doelen van het klantenperspectief gehaald worden. 

De twee hoofddoelgroepen in het klantenperspectief zijn 
de bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening aan de individuele klanten (K1x) • 
de bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening aan de georganiseerde klanten (K2x)• 

De zes KPI’s worden in het jaarlijkse Beleidseffectenrapport (BER) van de Balanced Scorecard (BSC) als volgt gedefi-
nieerd:
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Verkeersveiligheid is een veelbespro-

ken thema. Volgens cijfers van de 

European Transport Security Council 

is de kans om in het wegverkeer te 

sterven 40 maal zo groot als op het 

werk en 12 maal zo groot als tijdens 

thuisactiviteiten. Europa stelt daarom 

zeer strenge normen aan de veilig-

heidsvoorzieningen op de weg. 

Europese normen voor  
veiligheidsvoorzieningen 
op de wegen
Vooral in de laatste jaren publiceert de Europese Unie heel wat Eu-
ropese normen, onder meer over de veiligheidsvoorzieningen op 
wegen. De afdeling Verkeerskunde verzamelt gegevens die ze ter 
beschikking stelt aan alle betrokken partijen zodat deze een goede 
keuze kunnen maken uit het uitgebreide aanbod aan veiligheidsuit-
rusting.

Zo moet bijvoorbeeld door een proef op ware grootte worden aange-

toond:

dat de veiligheidsvoorziening weerstaat aan de aanrijding door een • 

wagen met een bepaald gewicht, die er tegen een vastgestelde 

snelheid en onder een bepaalde hoek op inrijdt. Bovendien mag die 

wagen bij of na de aanrijding niet terug tussen het andere verkeer 

gekatapulteerd worden.

hoe sterk de veiligheidsvoorziening vervormt bij een dergelijke aan-• 

rijding.

welke krachten er dan op het lichaam van de inzittenden worden • 

uitgeoefend, en hoe groot dus de kans op verwonding is.

Verzamelen van gegevens

06

Bij het beoordelen van deze criteria wordt er veelal 

gewerkt met verschillende niveaus waaruit een keuze 

dient gemaakt te worden. Hierbij wordt gezocht naar de 

meest geschikte combinatie tussen veiligheid, kostprijs 

en marktaanbod.

Niet van elke ontwerper of wegbeheerder kan verwacht 

worden dat hij voldoende gespecialiseerd is om de uitge-

voerde proeven te kunnen interpreteren, om een zicht te 

hebben op het marktaanbod dat aan de gestelde eisen 

Verkeersveiligheid

voldoet of om te weten welk niveau voor de verschillende 

criteria in de gegeven omstandigheden het beste is.

Om wegbeheerders en ontwerpers te ondersteunen bij 

het nemen van hun beslissing, verzamelt de afdeling 

Verkeerskunde gegevens, kennis en opgedane ervaring. 

Deze informatie stelt de afdeling ter beschikking aan 

de werknemers van het Agentschap Wegen en Verkeer 

onder de vorm van overzichtstabellen, presentaties en 

een ‘goed om weten’.

De verzamelde gegevens komen ongetwijfeld de 

verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen 

ten goede. Bovendien zijn deze data ook nuttig voor 

andere veiligheidsuitrustingen waarvoor de Europese 

Unie gelijkaardige uitgangspunten hanteert, zoals 

vaste en mobiele botskussens en botsvriendelijke 

palen. 

De afdeling Verkeerskunde verleent ook voor andere 

Europese normen (bijvoorbeeld over signalisatie) een 

gelijkaardige service.
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TraC
Kruispunten aanpassen aan de voertuigen die er komen

De manier waarop een voertuig over een verkeerssituatie rijdt, hangt af van vele factoren. Situatiege-
bonden omstandigheden zoals de breedte van de rijvakken en de draaihoek, maar ook het soort voer-
tuig en de chauffeur, kunnen onveilige verkeerssituaties veroorzaken. 

Tijdens het rijden ‘trekt’ een voertuig twee lijnen: 

De veeglijn: bij een beweging rechtsaf is dit de • 

lijn die getrokken wordt door het punt links voor-

aan op het voertuig (de plaats tot waar men zou 

vegen).

De sleeplijn: bij een beweging rechtsaf is dit de lijn • 

die getrokken wordt ter hoogte van de achteras 

(de lijn tot waar ‘de sleep’ komt).

Deze lijnen zijn, in tegenstelling tot de gebruikelijke 

vormgeving van de weginfrastructuur, geen cirkels.

Veeglijn en sleeplijn

De capaciteit van een kruispunt kan dalen wanneer 

een vrachtwagen een andere opstelstrook kruist 

om aan de nodige ruimte te komen. Of ernstiger, 

een vrachtwagen moet soms gebruikmaken van het 

fietspad om een bepaalde beweging uit te voeren.

Terwijl ‘rechtsaf’ slechts één bocht omvat, bestaat 

een rit op een rotonde uit een combinatie van drie 

bochten. Om de nodige zones te kunnen inschat-

ten en eventuele alternatieven voor te stellen, is 

aangepaste software nodig.
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De afdeling Verkeerskunde van het Agentschap Wegen en 

Verkeer heeft al enkele jaren ervaring opgebouwd met het 

simulatiepakket TraC (Trajectory Calculatie). Dit pakket werd 

ontwikkeld door de FOD Mobiliteit in samenwerking met AWV 

en de transportsector.

Het TraC-pakket maakt bij zijn berekeningen gebruik van:

verschillende soorten voertuigen, zoals een vuilniswagen, • 

een gewone bus, een gelede bus, een vrachtwagen-

oplegger of een vrachtwagen met aanhangwagen;

verschillende soorten uitzonderlijke transporten, zoals • 

brede ladingen, specifieke balktransporten en gestuurde 

achterassen;

transporten met meer dan twee delen (bv. de Eco-• 

combi).

Verder kan het pakket ook een inschatting maken van • 

de ‘dodehoekproblematiek’.

Van het (voorlopige) ontwerp kan een simulatie gemaakt 

worden. Op basis van deze simulaties kunnen dan nuttige 

aanbevelingen gegeven worden. Door het preventieve optre-

den kan het Agentschap Wegen en Verkeer onveilige situaties 

en het stuk rijden van boordstenen vermijden. 

De ervaring leert dat beperkte ingrepen (bijvoorbeeld het 

plaatsen van wegneembare signalisatie) volstaan om kruis-

punten die vlot berijdbaar zijn voor regulier verkeer, aan te 

passen aan uitzonderlijke konvooien.

Trajectory Calculatie

28 Verkeerskunde
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Asfalt met Verhoogde Stijfheid 

(AVS) is een asfaltmengsel dat 

gebaseerd is op de Franse EME 

(Enrobé à Module Elevé). AVS is 

Proefproject AVS in Kontich 

In april 2006 voerde het Agentschap Wegen en Verkeer een proefproject uit met Asfalt met Verhoogde 
Stijfheid, kortweg AVS, op de E19 in Kontich. Het project werd begeleid door een werkgroep die samen-
gesteld was uit vertegenwoordigers van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en het 
Agentschap Wegen en Verkeer. 

een onderlaag die even immuun 

is tegen spoorvorming als klassiek 

asfaltbeton AB-3A of AB-3B, maar 

die het opvallend beter doet op het 

gebied van stijfheid en duurzaam-

heid. Dat verlengt de levensduur 

van een AVS-onderlaag aanzien-

lijk. 

Uitgebreide reeks proeven

De Franse norm kan niet zomaar letterlijk overgenomen worden. 

Deze norm is immers gericht op prestatievoorschriften, terwijl 

België traditioneel mengselsamenstellingen voorschrijft. Boven-

dien hebben de aggregaten in de asfaltmengsels die in België 

gebruikt worden, een andere mineralogische samenstelling dan 

de Franse mengsels. Laboratoria van het OCW en van de afdeling 

Wegenbouwkunde voerden dan ook eerst een reeks uitgebreide 

proeven uit. De gebruikte materialen werden grondig onderzocht 

en de verschillende mengsels beproefd. In totaal ontwierpen de 

labo’s negen mengsels. 

De mengsels varieerden in type (zowel zand- als steenskelet) en in 

het wel of niet gebruiken van asfaltpuingranulaat (APG). Elk mengsel 

bevat ongeveer 5,5% bitumen van verschillende leveranciers. 

Tests

De negen AVS-mengsels werden 

samen met een referentiemeng-

sel (AB-3A) aangelegd op de E19 

voorbij de oprit van Kontich in de 

richting van Antwerpen waar de 

autosnelweg zich splitst in twee-

maal twee rijstroken. De rechterrij-

strook, waarop hoofdzakelijk zwaar 

verkeer rijdt, was een ideale locatie 

om AVS-mengsels te testen. Van 

elk mengsel werd een vak aange-

legd van ongeveer 140 meter.

Het OCW en de afdeling Wegen-

bouwkunde voerden tijdens het 

aanleggen van de vakken ver-

schillende controles uit. Er werden 

stalen van de mengsels (zowel 

op de asfaltplant als op de werf) 

genomen, de temperatuur werd 

gecontroleerd en de verdichtingen 

werden gemeten. 
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Evaluatie

Alle resultaten werden grondig geanalyseerd en 

geëvalueerd en geanalyseerd. De uitvoering werd 

als zeer goed beoordeeld. De werkgroep zal ook 

de komende jaren de proefvakken nog contro-

leren. Regelmatig zal de spoorvorming worden 

opgemeten en zullen er visuele controles worden 

uitgevoerd. 

Doel

De resultaten van het proefproject zullen ver-

werkt worden in de bestekvoorschriften voor het 

standaardbestek 250. Op basis van de conclusies 

van de voorafgaande laboratoriumstudies en van 

de opgedane ervaringen tijdens het aanleggen 

van de proefvakken heeft de werkgroep nu al 

voorlopige voorschriften opgesteld.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal ook in de toekomst 

blijven werken aan een onderlaag die én duurzaam én 

goed bestand is tegen spoorvorming.

06
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Vorig jaar hebben de districten van het Agentschap Wegen en Verkeer alle fietspaden die door AWV beheerd 

worden, systematisch geïnspecteerd. Tijdens die controles werden de fietspaden beoordeeld uitgaande van 

het comfort van de fietser. 

In 2007 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer meer dan 6600 kilometer fietspaden geïnspecteerd.

Tijdens de visuele inspectie werden de volgende aspecten gecontroleerd:

lokale onvlakheden: Dit kunnen zowel verzakkin-• 

gen als opstuwingen zijn die het comfort van de 

fietser nadelig beïnvloeden. Voorbeelden van lokale 

onvlakheden zijn: boomwortels die de verharding 

opstuwen, trapjes aan betonplaten, trapjes bij 

dwarse goten, putten en verzakkingen, verzakte 

putdeksels,...

belemmerde waterafvoer: Wanneer er bij normale • 

regenbuien plassen gevormd worden op een 

fietspad, kan dit het gevolg zijn van onvoldoende 

dwars- of langshelling, een te hoge ligging van 

de watergreppels ten opzichte van het fietspad, 

een verstopping van het afwateringssysteem, een 

overgroeiing met gras, enz. 

overgroeiing: Hiermee worden takken of struiken • 

bedoeld die in het gabarit van het fietspad ko-

men.

obstakels: Vaste obstakels zoals palen van verkeers-• 

borden, bushokjes, kasten van nutsmaatschappijen 

die zich in het gabarit van het fietspad bevinden, 

worden als hinderlijk of gevaarlijk beschouwd.

globale onvlakheden: gerafelde asfaltverhardin-• 

gen, afgeschilferde betonverhardingen, verzakte 

betonstraatstenen,... zijn onvlakheden die trillingen 

veroorzaken en zich uitstrekken over grotere op-

pervlakken van het fietspad.

langse gebreken: gebreken in de langsrichting • 

van het fietspad, zoals openstaande langsvoegen, 

langsscheuren, verzakte boordstenen,...

Daarnaast werd van elk fietspad genoteerd om 

welke soort verharding het gaat en of het een 

aanliggend of vrijliggend fietspad betreft. Op die 

manier werden meer dan 6600 km fietspaden 

geïnspecteerd.

De beoordeling gebeurde per hectometer. Elke 

hectometer werd op basis van de zes eerder ge-

noemde parameters ingedeeld in een klasse. Elke 

klasse komt overeen met een kleurcode. Door 

deze kleurcodes kunnen de resultaten (geo)gra-

fisch weergeven worden.

Aanleg fietspad

Inspectie Fietspaden
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In de onderstaande grafiek wordt de verdeling per klasse voor 

Vlaanderen en de vijf provincies weergegeven.

›»
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Aanleg fietspad
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Voor het ontwerp van de heraan-

leg werden verschillende pistes 

bewandeld. In het gewestplan is 

een strook gereserveerd voor de 

aanleg van een rondweg rond Her-

Doortocht Herselt
Herselt is een langgerekt straatdorp. De N19, 
die het centrum doorkruist, is de belangrijkste 
noord-zuidverbinding in de Kempen en loopt 
van Turnhout via Geel, Westerlo en Herselt naar 
Aarschot. De doortocht Herselt verwerkt da-
gelijks 20 000 motorvoertuigen, waarvan een 
aanzienlijk deel vrachtverkeer (tot 13%). Er zijn 
momenteel zeer beperkte voorzieningen voor 
het fietsverkeer: meestal rijden fietsers op de 
rijbaan. Enkel in de dorpskern is er aan één zijde 
een dubbelrichtingsfietspad. Het centrum, zoals 
het er vandaag uitziet, oogt rommelig door her 
en der geparkeerde auto’s, gebrek aan bomen 
en verouderde bestrating en straatmeubilair.

selt. Dit is momenteel echter niet 

haalbaar. Wegen en Verkeer Ant-

werpen ging daarom de uitdaging 

aan om de te handhaven functie 

voor het doorgaande verkeer te 

combineren met meer veiligheid 

voor de zachte weggebruiker en 

verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit.

Stedenbouwkundige aspecten

Na goedkeuring van de startnota 

werd in de projectnota het accent 

gelegd op de stedenbouwkun-

dige aspecten. De projectnota, 

opgemaakt door studiebureaus 

Vectris en Infrabo, beschrijft 

een duidelijke afbakening van 

de doortocht door middel van 

poorten. In Herselt is de poort 

aan de oostzijde een rotonde, aan 

de westzijde een ruime midden- 

geleider. De functie van de poor-

ten is het visueel ondersteunen 

van een ander verkeersregime en 

de afstemming van het gedrag 

van de weggebruiker hierop. 

De doortocht in Herselt zoals die er voor de werken uitzag

De uitdaging bij dit project ligt in 

het vinden van een balans tussen 

meer ruimte voor de zachte weg-

gebruiker en groenvoorzieningen 

enerzijds en het voorzien in de 

noodzakelijke ruimte voor het au-

toverkeer anderzijds. De stroom 

van ca. 20 000 motorvoertuigen 

per dag valt nu eenmaal niet te 

ontkennen. Rekening houdend 

met de functie van de weg moet 

een zekere doorstroming dan ook 

gegarandeerd worden. Daarom 

is voor het kruispunt bij de kerk 

gekozen voor een oplossing met 

verkeerslichten en voldoende op-

stelruimte voor afslaande voertui-

gen. Er is hier dus veel ruimte voor 

het autoverkeer. Het door de auto 

gedomineerde kruispunt wordt 

echter verzacht door een herinrich-

ting van het plein tussen de kerk 

en het gemeentehuis. De herin-

richting, betaald door de gemeente 

Herselt, geeft het plein meer het 

karakter van een verblijfsruimte.

Het kruispunt met de Blaubergse-

steenweg (N212) verdient echter 

ruimte voor andere zaken dan auto-

verkeer, omwille van de nabijgele-

gen cafés en het oorlogsmonument. 

36



Averbode

Herentals
poort poort

buitengebied
overgangsgebied overgangsgebiedcentrumplein buitengebied

centrumgebied

Westerlo
Geel

Averbode

Wolfsdonk

N212

N19

70 km/uur
50 km/uur

70 km/uur

N15
2

N19 Aarschot

Aarschot

Het stedenbouwkundig concept van de herinrichting van de doortocht

Daarom is hier gekozen om de ruimte 

voor het verkeer te beperken en te-

gelijkertijd een omleidingsweg aan 

te leggen tussen de rotonde op het 

kruispunt met de Herentalsesteen-

weg (N152) en de rotonde op de 

Blaubergsesteenweg (N212). Deze 

verbindingsweg maakt onlosmake-

lijk deel uit van het doortochtconcept 

omdat deze het verkeer op de door-

tocht en het deel van de Blauberg-

sesteenweg, dat in het centrum ligt, 

zal ontlasten. 

Ook wat parkeren betreft, is een 

afweging gemaakt tussen het 

voorzien in de noodzakelijke be-

hoefte en het terugdringen van de 

overheersing van de auto in het 

straatbeeld. Handelszaken in een 

uitgestrekte gemeente als Herselt 

hebben nu eenmaal een behoefte 

aan parkeerplaatsen op loop- 

afstand. Het niet voorzien in deze 

behoefte kan een negatief effect 

hebben op het aantal klanten. Het 

aantal parkeerplaatsen wordt dan 

ook nauwelijks verminderd: op het 

centrumplein komt aan weerszijden 

een dubbele rij parkeerplaatsen. 

Door om de twee parkeerplaatsen 

een boom te plaatsen en plaatse-

lijk parkeerplaatsen op te offeren 

aan andere noodzakelijke functies 

– zoals fietspaden of een terras 

– ontstaat geen gesloten wand 

van auto’s tussen weg en gevel. 

Het geheel oogt luchtiger en het 

gevoel dat de auto de openbare 

ruimte domineert, verdwijnt.

De doortocht van Herselt biedt ook 

verbeterde voorzieningen voor wie 

het centrum per fiets bezoekt. Fiet-

sers krijgen namelijk in de gehele 

doortocht vrijliggende fietspaden. 

Op het centrumplein worden de 

fietsers over een laterale weg ge-

leid waaraan de parkeerplaatsen 

zijn gelegen. Door de lage inten-

siteit en de lage snelheid van het 

autoverkeer is de menging van 

fietsers met het autoverkeer een 

verantwoorde keuze.
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Materiaalkeuze

De gebruikte materialen moeten de herkenbaar-

heid van de verschillende deelgebieden van de 

doortocht versterken. Voor de voetgangerszones, 

de fietspaden en de parallelweg is gekozen voor 

een kleinschalige elementenverharding in de vorm 

van een kleiklinker in waalformaat. Dit kleinschalige 

materiaal refereert aan de baksteenarchitectuur 

van de kerk en de meeste woningen langs de 

doortocht. Kleiklinkers zijn weliswaar duurder dan 

betonklinkers, maar hebben het grote voordeel dat 

ze kleurvast zijn en daardoor voor lange tijd een 

frisse en heldere uitstraling hebben. 

Sloop van huizen

De doortocht in Herselt na de herinrichting

Op de plaatsen waar het huidige profiel tussen de 

bestaande straatwanden te beperkt is, kan enkel de 

plaatselijke afbraak en heropbouw van de bestaande 

straat/pleinwand een gedegen oplossing bieden. Dit 

schept meteen de mogelijkheid om het bestaande, 

deels verpauperde woningenbestand op deze plaat-

sen te vervangen door nieuwe bebouwing. In het 

najaar van 2006 werden drie huizen gesloopt die 

gedurende jaren niet meer bewoond waren. Dit 

was een eerste stap in een beter aanzicht van de 

dorpskern van Herselt en was de feitelijke start van 

de werken.

06

Het doortrekken van een kleinschalige verharding op de rijweg is niet wenselijk; de hoe-

veelheid zwaar vrachtverkeer op deze weg laat een elementenverharding immers niet 

toe. Binnen de resterende mogelijkheden is de keuze gemaakt voor asfalt met een  

toplaag van SMA. Dit omwille van de lagere kosten ten opzichte van doorlopend gewapend beton (ongewa-

pende betonplaten zijn geen optie vanwege de geluidshinder) en de mogelijkheid om de weg kort na het 

aanbrengen in gebruik te kunnen nemen. Ook de verbindingsweg zal in asfalt worden aangelegd. Enkel de 

rotonde met de Herentalse Steenweg (N152) zal wegens het drukke verkeer in doorlopend gewapend beton 

worden aangelegd.

38
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N49/E34 Expressweg 
Structureel onderhoud in Zwijndrecht en Beveren

De N49/E34, ook wel de Expressweg Knokke-
Antwerpen genoemd, vormt ter hoogte van 
Zwijndrecht en Beveren een belangrijke verbin-
ding tussen het complex met de R2 en het com-
plex met de R1/E17. Door zijn ligging, nabij de 
haven van Antwerpen, wordt deze weg steeds 
meer belast door zwaar verkeer. De groeiende 
aandacht voor ecologie en de zin voor innovatie 
van het Agentschap Wegen en Verkeer zorgden 
ervoor dat er gekozen werd voor een doorgaand 
gewapende betonverharding in tweelaagse uit-
voering met gebruik van gerecycleerde beton-
puingranulaten in het beton van de onderlaag. 
Deze opbouw is bovendien goed bestand tegen 
spoorvorming.

De bestaande weg, die eind jaren ‘70 werd aangelegd 

in gedeuveld platenbeton, bood door de trapvor-

ming ter hoogte van de voegen en de erosie van de 

fundering nog maar weinig comfort voor de weg-

gebruiker.

De werkzaamheden aan de N49/E34 werden in 2007 

uitgevoerd van km 2,8 (Zwijndrecht) tot km 5,8 (Be-

veren) in de richting van Zelzate. Aangezien slechts 

één weghelft werd heraangelegd, kon het verkeer 

via doorsteken in de middenberm volledig op de 

weghelft richting Antwerpen worden gebracht.

Gebruik van gerecycleerde 
betonpuingranulaten

Het opgebroken beton, ongeveer 14 000 ton, werd 

met vrachtwagens afgevoerd naar een verzamel-

plaats op de werf. Het beton werd ter plaatse met 

de mobiele breek- en zeefinstallatie gebroken en 

afgezeefd in drie fracties: 0/6,3; 6,3/20 en 20/32. 

Enkel de betonpuingranulaten die afkomstig waren 

van de N49, konden voor wat betreft de fracties 

6,3/20 en 20/32 én na COPRO-keuring, hergebruikt 

worden als granulaten voor het beton van de on-

derlaag.
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Tweelaagse verharding

De techniek van tweelaags be-

ton wordt toegepast, hetzij om 

een hoog kwalitatieve toplaag te 

bekomen op vlak van veiligheid 

en rijcomfort, hetzij om minder 

kwalitatieve en dus goedkopere 

materialen te kunnen gebruiken in 

de onderlaag. 

Uiteraard kan niet zomaar elk type 

beton worden gebruikt. Het beton 

moet dan ook voldoen aan vol-

gende eisen:

De eisen voor het beton van de 

deklaag:

steenslag 4/6,3 met een • 

PSV>50 – geen recyclage toe-

gestaan;

zand voor wegenbeton – geen • 

recyclage toegestaan;

een minimaal cementgehalte • 

van 425 kg/m³ (cement type 

CEM III/A 42,5 N LA) 

een W/C factor <= 0,45.• 

De bestaande fundering van 

schraal beton van de N49/E34 

werd gedeeltelijk afgefreesd (on-

geveer 5 cm onder een dwarshel-

ling van 2,5%). Hierop werd een 

tussenlaag asfalt type ABT-B1 met 

een laagdikte van 5 cm aange-

legd. De nieuwe betonverharding 

bestaat uit twee lagen, met een 

verschillende betonsamenstelling, 

Uitvoering

die ‘nat in nat’ op elkaar geplaatst 

worden met een maximaal tijds-

interval van twee uur. Dat vereist 

de inzet van twee glijbekisting- 

machines die elkaar opvolgen. 

Door de specifieke uitvoerings-

methode van deze werken, waarbij 

een constante aanvoer van beton 

belangrijk was, is het gebruik 

van een mobiele betoncentrale  

aangewezen. Daartoe werd on-

geveer één extra kilometer van 

de autosnelweg afgesloten en ter 

beschikking gesteld van de aan-

nemer. 

De betonverharding werd in één 

keer aangelegd over een totale 

breedte van 8,40 m (de breedte 

van de twee rijstroken met een 

De eisen voor het beton van de 

onderlaag:

steenslag 4/6,3; 6,3/20 en • 

20/32, waarvan 

60% recyclage van de • 

opgebroken betonpla-

ten (na breken en zeven 

en COPRO-keuring) ter 

vervanging van nieuwe 

granulaten en te verdelen 

over de fracties 6,3/20 en 

20/32;

40% steenslag voor we-• 

genbeton;

zand voor wegenbeton – geen • 

recyclage toegestaan;

een minimaal cementgehalte • 

van 375 kg/m³ (cement type 

CEM III/A 42,5 N LA)  

een W/C factor <= 0,45.• 

Om een goede weerstand tegen 

vorst te verkrijgen, is het gebruik 

van luchtbelvormers verplicht. Voor 

het beton van de bovenlaag wordt 

een minimaal luchtgehalte van 5% 

geëist; voor het beton van de on-

derlaag een minimaal luchtgehalte 

van 3%. De aannemer bepaalde bij 

deze werken zelf de samenstel-

ling van de mengsels, rekening 

houdend met de bovenstaande 

bepalingen. Voor elke samenstel-

ling werd een ITT uitgevoerd. De 

verharding bestond uit een onder-

laag van 18 cm en een bovenlaag 

van 5 cm. De wapening bestond uit 

een langswapening met een dia-

meter van 20 mm op een onderlig-

gende afstand van 18 cm en een 

dwarswapening met een diameter 

van 16 mm op een onderliggende 

afstand van 70 cm. Aangezien de 

steunen voor de wapening 12 cm 

hoog waren, kwam het  bovenste 

deel van de langswapening onge-

veer 3 cm onder het oppervlak van 

de onderlaag te liggen.
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overbreedte van 0,90 m). Hier-

door werden beide betonsoorten 

aangevoerd via de versmalde 

pechstrook. Een goede organisatie 

van de werken was dan ook een 

belangrijke vereiste.

In dit proefproject werd veel aan-

dacht besteed aan de kwaliteit van 

het beton. Daarom werd COPRO in-

geschakeld voor specifiek toezicht 

op de betoncentrale. Daarnaast 

controleerde de afdeling Wegen-

bouwkunde doorlopend de consis-

tentie en het luchtbelgehalte van 

beide betonsoorten op de werf. 

De oppervlaktebehandeling be-

stond uit het uitwassen van het 

steenslagskelet. Door granulaten 

met een maximale nominale 

afmeting van 6,3 mm in het be-

ton van de toplaag te gebruiken, 

wordt de lawaaihinder door het 

rolgeluid beperkt. Uit onderzoek 

is gebleken dat de resultaten zeer 

positief zijn.

Veiligheidsstootband

Als beveiligingsconstructie werd 

een ter plaatse gestorte veilig-

heidsstootband voorgeschreven 

met een kerend vermogen >= H2, 

een werkingsbreedte <= klasse W6 

en een schokindex B. De aannemer 

stelde in overeenstemming met 

de norm NBN-EN 1317-1 het type 

Stepprofiel voor.

Het Agentschap Wegen en Verkeer 

is zeer tevreden over dit proef- 

project. Daarom wordt in 2008 de 

N49 ter hoogte van Beveren en  

Zwijndrecht in de richting van 

Antwerpen heraangelegd volgens 

dezelfde uitvoeringsmethode. 

›»
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Herinrichting N75 Hasseltweg-Genkersteenweg

De N75 Hasseltweg-Genkersteenweg is in het Provin-
ciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg gecategoriseerd 
als een secundaire weg type III. De baan is uitgegroeid 
tot een winkelboulevard met regionale uitstraling die 
bovendien Bokrijk, woonwijken, scholen en natuur-
domeinen ontsluit en door De Lijn wordt beschouwd 
als de belangrijkste verbinding tussen Hasselt en Genk. 
Door het aanleggen van rotondes en aansluitende 
ventwegen wil Wegen en Verkeer Limburg voorkomen 
dat deze slagader van het economische hart van Lim-
burg dichtslibt. 

Een zondvloed van auto’s

De enorme drukte en het constante in- en uitrijden 

ter hoogte van de parkings veroorzaakten regelmatig  

stapvoets verkeer en conflictsituaties tussen auto’s en 

fietsers. Door de lange wachttijden namen chauffeurs 

meer risico’s, met ongevallen als gevolg. Bussen kon-

den onmogelijk nog stipt rijden. Dit schrikte potentiële 

buspendelaars af en veroorzaakte een nog grotere 

instroom van personenwagens. Door de zondvloed 

van auto’s en opstoppingen was het in piekuren een 

beproeving om aan de overkant van de straat te raken. 

Op sommige momenten bedroeg de wachttijd 

een minuut en hier en daar konden voetgangers 

enkel in twee fasen oversteken. Door al deze 

factoren functioneerde de N75 niet als verbin-

ding tussen Hasselt en Genk, maar als scheiding 

tussen de twee kanten van de baan. Dat leidde 

de voorbije jaren tot leegstand en verkrotting 

langs deze route en in de aanpalende wijken. De 

groeiende autokaravaan en het stijgend aantal 

ongevallen wakkerden het onveiligheidsgevoel 

aan. Deze situatie oefende steeds meer invloed 

uit op het leven van de lokale bevolking. Zo kozen 

ouders de scholen niet meer op basis van hun 

persoonlijke voorkeur, maar volgens de ligging ten 

opzichte van de weg, om hun fietsende kinderen 

te beschermen.

›»
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Het concept

Om deze gevaarlijke zone aan te pakken bedacht 

Wegen en Verkeer Limburg het huidige concept. De 

rotondes en ventwegen scheiden het doorgaande 

van het lokale verkeer en zorgen voor minder onver-

wachte manoeuvres en ongevallen. Hierdoor ontstaat 

een vlottere doorstroming en vermindert het fileleed. 

Door deze verbeteringen zal het openbaar vervoer 

makkelijker en vaker de geplande doorrijtijden halen. 

Dat zal op termijn leiden tot meer buspendelaars en 

een nog vloeiendere verkeerssituatie.

Gescheiden fietspad

In het verleden kruisten de in- en 

uitritten van de winkelparkings 

de fietspaden. Dat veroorzaakte 

regelmatig conflictsituaties tus-

sen wagens en fietsers. Daarom 

Bermen als oversteekhulp

legde Wegen en Verkeer Limburg 

een ruim tweerichtingsfietspad 

aan dat, op de in- en uitrit van de 

ventweg na, volledig gescheiden 

ligt van de wegen en parkings. 

Daardoor is het aantal mogelijke 

conflictsituaties tussen fietsers en 

auto’s herleid tot het minimum. 

De bermen tussen de ventwegen 

en de hoofdweg vormen rustzones 

voor zachte weggebruikers die de 

weg willen oversteken. Samen 

met de oversteekplaatsen creëren 

ze meer veiligheid voor de zachte 

weggebruiker. Op deze bermen 

zijn ook bushaltes voorzien met 

fietsstallingen en een schuilhokje. 

Dat moet meer mensen warm 

maken om de bus te gebruiken 

en zo het aantal auto’s op de N75 

terugdringen. 

Van grijs naar groen

›»
Als kers op de taart zorgden de 

tekenaars voor een mooi huwelijk 

tussen de infrastructuur en het 

aanwezige groen om de grijze 

omgeving te laten opleven en de 

buurt een gezelliger karakter te 

geven. Op die manier zal de boule-

vard een grotere aantrekkingkracht 

uitoefenen op toekomstige klanten 

en potentiële bewoners.
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Minder hinder

Al tijdens de voorbereiding van 

de werkzaamheden hield We-

gen en Verkeer Limburg ook 

rekening met de noden van de 

lokale zaakvoerders. Daarom 

kreeg Unizo Limburg de opdracht 

om als bereikbaarheidsadviseur 

op te treden. Concreet betekent 

dit dat Unizo fungeerde als tus-

senpersoon voor alle partijen die 

officieel betrokken waren bij de 

werkzaamheden: enerzijds het 

Agentschap Wegen en Verkeer, 

het aangestelde studiebureau, de 

aannemer, de nutsbedrijven, de 

veiligheidscoördinator, de politie 

en de stad Hasselt en anderzijds 

de handelaars die hinder konden 

ondervinden door de werkzaam-

heden.

In de twaalf maanden die aan de 

werken voorafgingen, werden drie 

informatievergaderingen georga-

niseerd voor alle handelaars uit de 

werfzone. Daar werd het project 

eerst voorgesteld als concept, ver-

volgens als concreet ontwerp en 

ten slotte ook met alle details over 

fasering, tijdelijke omleidingen en 

andere toegankelijkheidsaspecten. 

De bereikbaarheidsadviseur gaf 

op deze bijeenkomsten een toe-

lichting over alle relevante fiscale 

en sociale gunstmaatregelen voor 

handelaars.

Tijdens de werkzaamheden volgde 

de adviseur wekelijks de werf- 

vergaderingen op om op de hoogte 

te blijven van de lopende werk-

zaamheden, de voortgang van de 

planning en de invloed van de ver-

keersstromen op de handelszaken. 

Indien dat voor een of meerdere 

handelszaken onverwachte conse-

quenties met zich meebracht, werd 

er steeds naar alternatieven ge-

zocht. Een duidelijke en aangepaste 

signalisatie, een goed uitgekiende 

planning en de samenwerking met 

de bereikbaarheidsadviseur maak-

ten het mogelijk om de rijbaan open 

te houden voor het verkeer tijdens 

de werkzaamheden. 

Veiligheid van alle weggebruikers

Evaluatie

Hoewel er nog geen evaluatie ge-

beurd is, heeft Unizo Limburg al laten 

weten dat de omzetverliezen tijdens 

de werkzaamheden zeer beperkt ge-

bleven zijn. Dat was enkel mogelijk 

dankzij de goede communicatie en 

vooral door de goede samenwer-

king en verstandhouding tussen alle 

partners in het project. De bereik-

baarheidsadviseur was daarbij steeds 

een belangrijke schakel en zal in de 

toekomst nog vaker in actie treden.

Het project richtte zicht niet enkel op de doorstroming van gemotoriseerd 

vervoer, maar droeg vooral de veiligheid van alle weggebruikers en de 

verhoogde leefbaarheid hoog in het vaandel. Door naast de betrokken 

openbare besturen ook de bewoners en zaakvoerders te raadplegen, 

was het mogelijk om een idee te ontwikkelen dat op termijn in ieders 

voordeel zal zijn. De bewoners en handelaars van de N75 en de aan-

palende wijken, de bezoekers van Bokrijk en de talrijke winkels, de 

buspendelaars, de overige weggebruikers en de ondernemers in Genk 

en Hasselt zullen allemaal baat hebben bij deze ingrepen. 
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De autosnelwegen E17 en E40, die Oost-Vlaanderen doorkruisen, zijn economisch zeer belangrijk. Niet 
alleen voor de provincie, maar ook voor de rest van Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer 
tracht daarom files en opstoppingen op deze wegen zo snel mogelijk te verhelpen. 

De R4, E40, E17, E34 en R2 zijn onmisbare economische knooppunten 

voor het havengebied Gent en voor plaatsen in en rond het centrum 

van de stad, zoals de Groothandelsmarkt, Flanders Expo en het Eilandje 

in Zwijnaarde. 

Ook voor de geplande ontwikkeling van de haven van Antwerpen op de 

linkeroever van de Schelde, zijn de wegen van cruciaal belang. Omwille 

van hun groot economisch en sociaal belang moet de overheid de 

bereikbaarheid en de verkeersveiligheid op deze wegen garanderen.

Snelle interventie

Een snelle en vlotte interventie bij incidenten op de 

autosnelweg is van het grootste belang, zowel voor de 

betrokkenen bij het ongeval als voor de andere weg- 

gebruikers. Iedere minuut dat de rijbaan geblokkeerd 

blijft, kost tijd en heeft een grote impact op onze eco-

nomie. Bovendien neemt de kans op ongevallen aan de 

staart van de file toe naarmate de opstopping langer 

duurt. 

Het verkeerscomplex in Zwijnaarde, waar de E17 en E40 

elkaar kruisen, is volgens de statistieken het zwaarst 

belaste verkeersknooppunt in Europa. Een zwaar ongeval 

op deze plaats kan het economische en sociale leven 

voor lange tijd verlammen. 

De aanpak van files is daarom een noodzaak. In 2005 

lanceerde de afdeling Oost-Vlaanderen het proefproject 

FAST (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst). Dit 

project richtte zich zowel op personenwagens als op 

vrachtwagens.

Samenwerking met  
de federale politie

Voor het project werkte de afdeling nauw sa-

men met de federale politie. De federale politie 

stond in voor: 

de technische en administratieve opvolging • 

van de diensten;

het meedelen van informatie over de fac-• 

turen bij eventuele betwistingen;

het opstellen van het verslag van de  • 

takelopdracht;

het bestendig toezicht op de prestaties. • 

(De wegpolitie is verantwoordelijk voor 

de controle op de berging, de wijze van 

bergen, het melden van bijkomende schade 

als gevolg van de takeling,…)

FAST
Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst
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De doelstellingen van FAST

Zolang de betrokken bestuurders, 

passagiers en/of hulpverleners zich 

op de rijbaan bevinden, dient hun 

veiligheid gewaarborgd te worden. 

Na het toedienen van de vereiste 

hulpverlening op de plaats van het 

ongeval en nadat de politie (en 

eventueel het parket) hun vast-

stellingen gedaan hebben, moet 

de rijbaan zo snel mogelijk worden 

vrijgemaakt. Op die manier kunnen 

secundaire en bijkomende onge-

vallen worden vermeden en kan 

de verkeersafwikkeling opnieuw 

op gang gebracht worden. 

De uitgangspunten van FAST

FAST is enkel toepasbaar op 

hoofdwegen, in hoofdzaak auto-

snelwegen. De takeldienst krijgt 

de verantwoordelijkheid over een 

gebied en moet op elk moment in 

staat zijn om gehoor te geven aan 

een oproep van de wegpolitie. Na 

een oproep moeten zij in minder 

dan 30 minuten ter plaatse kun-

nen zijn.

Hoewel elke betrokken partij het 

recht heeft om zelf een takel- 

wagen te bellen, speelt dit vaak 

in haar nadeel. De takeldienst die 

door de politie wordt opgeroepen, 

is immers altijd stand-by en dus 

ook snel ter plaatse. Bovendien is 

de prijs van het takelen steeds be-

kend omdat dit bedrag bedongen 

werd via een openbare aanbeste-

ding.

Het pilootproject FAST werd op-

gestart in Oost-Vlaanderen. Na 

een grondige evaluatie werd 

FAST uitgebreid naar alle andere 

provincies.

›»



Het Ovaal van Wippelgem
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Op 3 mei 2005 is het Agentschap Wegen en Verkeer begonnen met de bouw van het verkeersknoop-
punt ‘Ovaal van Wippelgem’ op de R4-West in Evergem.

In 1993 werd op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen 

het ROM-project ‘Gentse Kanaalzone’ opgestart. (ROM staat 

voor Ruimtelijke Ordening en Milieu.) In dit project kwamen 

publieke en private partijen op vrijwillige basis samen om een 

strategie te vormen en om concrete projecten uit te werken 

voor de ontwikkeling van de Gentse Kanaalzone. Door de 

uitbreiding van het Gentse havengebied op de linkeroever, 

met onder meer de bouw van het prestigieuze Kluizendok 

en de voorziene industriële ontwikkelingen, was een verdere 

verbetering van de weginfrastructuur absoluut noodzakelijk. 

Het is daarom nodig dat de R4-West, gelegen aan de westzijde 

van het kanaal Gent-Terneuzen, geleidelijk wordt omgevormd 

tot primaire weg categorie I. Daardoor zullen alle aansluitingen 

ongelijkvloers gebeuren. 

Een belangrijk knooppunt

De R4-West is niet alleen een be-

duidende verzamelweg voor het 

havenverkeer, maar vormt ook 

een belangrijke verbinding tussen 

enerzijds de E17 en de E40 in het 

zuiden en anderzijds de Wester-

scheldetunnel en de E34 in het 

noorden.

Het centrale knooppunt op deze R4-

West is het Ovaal van Wippelgem. 

(Wippelgem is een deelgemeente 

van Evergem.) Deze verkeers- 

wisselaar is ontworpen en ge-

bouwd in de vorm van een ovaal, 

op 6 tot 9 meter boven het maai-

veld. Naast de op- en afritten naar 

de R4 heeft het ovaal ook een aan-

tal belangrijke aansluitingen. Aan 

de oostzijde is er een aansluiting 

naar het bedrijventerrein Nest, aan 

de noordoostzijde met de ringweg 

van het Kluizendok en aan de 

westzijde naar het centrum van 

de deelgemeente Wippelgem. 

Een bijzonder project

Bijzonder aan dit project is de krui-

sing van talloze transportleidingen 

(Fluxys, VMW, Air Products, Air Li-

quide). Deze leidingen dienden al 

in de ontwerpfase gelokaliseerd 

te worden. Vroeg in de ontwerp-

fase werd eveneens vastgesteld 

dat het onmogelijk zou zijn om de 

transportleidingen te verplaatsen. 

Om te vermijden dat de leidingen 

beschadigd zouden worden door 

de grote gronddruk veroorzaakt 

door de grondophogingen, was 

het noodzakelijk om de transport-

leidingen te beschermen met be-

tonnen kokers en/of gefundeerde 

gewapende betonnen platen. 
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Realisatie van het project

Nadat de noodzakelijke voorbereidende werken uit-

gevoerd waren, werd aan de westzijde van de R4 

begonnen met de bouw van de ringdijk die het ovaal 

zou dragen. Hiervoor werd niet minder dan 230 000 

m³ grond aangevoerd. Om voldoende draagkracht te 

bekomen, werd een deel van deze grond gemengd 

met kalk, in lagen uitgespreid en verdicht. Door deze 

grond tijdens de aanvullingen te wapenen met geo-

grids, konden de steile hellingen langs de R4 gereali-

seerd worden. De geogrids werden aangebracht met 

tussenafstanden van 60 cm.

Het dynamisch lengteprofiel in het ontwerp van de 

ringdijk had als bijkomend voordeel dat ook de aan-

sluitende wegenis met een minimum aan grondverzet 

gerealiseerd kon worden. Om dit dynamisch lengte-

profiel toe te kunnen passen, moest een compromis 

gezocht worden tussen enerzijds de benodigde vrije 

hoogte onder de bruggen over de R4 en de spoorlijn 

en anderzijds een minimaal grondverzetvolume. Het 

grondverzet moest bovendien voldoen aan de nieuwe 

regelgeving van Vlarebo. Deze werkwijze, die toen 

nog zeer nieuw was, is ondertussen goed ingeburgerd 

in het Vlaams Gewest. 

Wegens de beperkte ruimte tussen de R4 en de 

spoorlijn L55 werd de oostelijke op- en afrit van de 

R4 deels uitgevoerd met betonnen keermuren. Ter 

hoogte van de twee korte bruggen over dit spoor 

werden aan beide zijden van de spoorlijn ook grond-

kerende wanden uitgevoerd. Deze wanden dienen 

eveneens als landhoofden. 

›»
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Een primeur in België

De twee bruggen over de R4-West 

zijn door hun vormgeving bijna ech-

te kunstwerken. Elke brug bestaat 

uit twee hooggelegen landhoofden 

en één pijler in de middenberm van 

de R4. Voor de pijlers werd gekozen 

voor een sierlijke boogvorm met 

sterk afgeronde hoeken die alleen 

dankzij een speciaal ontworpen be-

kisting gerealiseerd kon worden. De 

afgeronde randelementen, die de 

brug een nog slanker uitzicht geven, 

werden één per één geplaatst en 

verankerd in de opgestorte beton-

nen randafwerking. Deze uitvoering 

was een primeur in België.

Ook het feit dat er voor de aanleg 

van de rijwegfunderingen teerhou-

dende freesmaterialen als secun-

daire grondstof gebruikt werden, 

was een primeur. Het funderings-

ontwerp was op maat gesneden 

om een maximaal gebruik van re-

cyclage toe te laten. Intussen is ook 

deze werkwijze geoptimaliseerd 

binnen AWV Oost-Vlaanderen en 

wordt de toepassing van een fun-

dering in teerhoudend asfaltgranu-

laatcement steeds vaker gebruikt, 

niet enkel om milieutechnische, 

maar ook om financiële redenen. 

Kostprijs

De realisatie van het Ovaal werd na een openbare aanbesteding toege-

wezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Antwerpse Bouwwerken 

Heymans Infra voor een bedrag van 8.140.000 euro. De afdeling Wegen 

en Verkeer Oost-Vlaanderen had de leiding over de werkzaamheden en 

hield eveneens toezicht op de uitvoering ervan.

Nadat de spoorlijn L55 gerealiseerd was en de nodige nutsleidingen 

waren verplaatst, werd op 3 mei 2005 gestart met de werken. De bouw 

van deze verkeerswisselaar veroorzaakte zeer weinig hinder voor het 

verkeer en kon afgewerkt worden binnen de voorziene uitvoerings-

termijn van 400 werkdagen. ›»
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Kruispunt Herent
Heraanleg van een gevaarlijk kruispunt 
aan de Wilselsesteenweg

Door de vele zware ongevallen die er gebeurden, had het kruispunt met de Wilselsesteenweg een 
slechte reputatie. Om daar iets aan te doen, werd een TV3V-dossier uitgewerkt. In maart 2006 werd 
gestart met de heraanleg van het kruispunt. 

De Omleiding (N26) in Herent moet dagelijks gemiddeld 28 000 voer-

tuigen verwerken. Om het kruispunt met de Wilselsesteenweg veiliger 

te maken, wordt het doorgaand verkeer (van Leuven in de richting van 

Mechelen en omgekeerd) nu onder de Wilselsesteenweg geleid. Het 

plaatselijk verkeer (verbinding Herent-Centrum – Wilsele-Dorp) kan over 

de tunnel rijden. 

Door de aanleg van fietspaden langs de Wilselsesteenweg (over de 

N26) en de N26 werd de verkeerssituatie ook voor de fietsers aanzienlijk 

veiliger. Zo werd er op de N26, tussen de Wijgmaalsesteenweg en de 

Mechelsesteenweg (kant Noord), een veilig gescheiden dubbelrich-

tingsfietspad gerealiseerd. 

Vertraging

De plannen voor de bouw van een 

tunnel onder de Wilselsesteenweg 

werden opgemaakt in 2004 en 

2005. Eigenlijk hadden de werken in 

de tweede helft van 2005 van start 

moeten gaan, maar omdat er op dat 

moment nog werkzaamheden aan 

de gang waren aan het kruispunt 

van de Mechelsesteenweg met de 

Gebroeders Massantstraat, werd 

de uitvoering van het project uit-

gesteld. 

Ook het kruispunt N26 – Mechelse-

steenweg moest heringericht wor-

den met verkeerslichten en veilige 

oversteekplaatsen voor fietsers 

en voetgangers. De lichten aan de 

Rijweg zijn verdwenen omdat deze 

straat afgesloten werd van de N26.

Uiteindelijk gingen de werkzaam-

heden in maart 2006 van start. Het 

project werd afgerond voor het 

bouwverlof van 2007. 

›»



Brug Schoewever
Dubbele verkeersfunctie in harmonie met de omgeving 

De Schoewever is een verbindingsweg tussen de dorpskern van Houtem en Vilvoorde die intensief ge-
bruikt wordt door de schoolgaande jeugd en recreatieve fietsers. De kruising van de Schoewever met 
de Woluwelaan (R22) was dan ook een gevaarlijk punt dat dringend weggewerkt moest worden. Bij 
de inplanting van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug is zo veel mogelijk rekening gehouden met de 
omliggende agrarische en groene omgeving. 

De brug Schoewever is een van de projecten die 

het Agentschap Wegen en Verkeer gepland en uit-

gevoerd heeft in samenwerking met de tijdelijke 

vennootschap ‘Veilig Verkeer Vlaanderen’ (TV3V). 

Het doel van deze vennootschap is het wegwer-

ken van alle gevaarlijke punten en wegvakken in 

Vlaanderen. TV3V is het antwoord van de Vlaamse 

overheid op de diepe bekommernis die leeft bij 

de bevolking voor zwakke weggebruikers die het 

slachtoffer worden van verkeersongevallen. 

Veiliger en vlotter verkeer

Fietsers die de Woluwelaan wilden oversteken, moesten 

vroeger op de knop aan de verkeerslichten drukken om 

groen licht ‘aan te vragen’. Nu kunnen fietsers (en voetgan-

gers) de brug gebruiken en lopen ze daardoor veel minder 

gevaar. Daarnaast heeft ook het autoverkeer baat gehad bij 

dit project. Want nu er geen verkeerslichten meer zijn, is de 

doorstroming op de R22 aanzienlijk verbeterd. 
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Eén met de omgeving 

Bij het ontwerp van de brug werd rekening gehouden met 

het groene en landelijke karakter van de omgeving. Aan de 

zuidelijke kant (de kant van Vilvoorde) werden beplantingen 

aangelegd die een mooie eenheid met het park vormen. Aan de 

noordelijke kant van de Woluwelaan ligt een agrarisch gebied. 

Fietsers en voetgangers hebben daardoor een prachtig zicht op 

de omgeving. 

›»
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Functioneel en economisch ontwerp 

Bij het ontwerp van de brug werd ernaar gestreefd 

om zo weinig mogelijk beslag te moeten leggen 

op de beschikbare ruimte door rekening te houden 

met de bestaande verkeersstromen. Om die reden 

liggen de brug en de hellingen van de brug als line-

aire structuren in de richting van de hoofdrichting 

van de Schoewever. Omdat de fietsbewegingen 

langs de R22 minimaal zijn, werd besloten dat de 

aanleg van een oprijconstructie evenwijdig met 

de R22 niet noodzakelijk was.

Minder hinder 

Om de hinder voor de weggebruikers zo beperkt 

mogelijk te houden, werden de voorbereidende 

werkzaamheden uitgevoerd naast de rijweg en 

werd de eigenlijke overbrugging in het weekend 

geplaatst. Tijdens die periode bleven de verkeers-

lichten in werking. Door tijdelijke fietspaden aan 

te leggen, kon ook de oversteekplaats bereikbaar 

blijven. In een tweede fase werd de markering op 

de Woluwelaan verwijderd en werd de gelijkgrondse 

toegang tot de Woluwelaan voor voetgangers en 

fietsers ontoegankelijk gemaakt. 

Betrokken partners 

Na de voorstelling van het ontwerp 

pleegden AWV, TV3V en de stad 

Vilvoorde overleg met elkaar over 

de structuur en de inplanting van 

de brug. Zij kregen daarbij ook ad-

vies van de Vlaamse Bouwheer. 

Het investeringsproject heeft in 

totaal ongeveer 2,9 miljoen euro 

gekost. De werkzaamheden wer-

den gestart op 31 juli 2006 en 

konden voltooid worden op 3 mei 

2007. Het uiteindelijke ontwerp is 

het resultaat van de samenwerking 

tussen de afdelingen Metaal- en 

Betonstructuren van het departe-

ment Mobiliteit en Openbare Wer-

ken en een tijdelijke vereniging van 

drie studiebureaus. De afdelingen 

Metaal- en Betonstructuren maak-

ten het ontwerp van de brug, de 

studiebureaus namen de aanpas-

singen aan de directe omgeving 

van de brug voor hun rekening. 

›»
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Olsenebrug
De vervanging van de Olsenebrug over 
de Leie op de N459 in Dentergem

Om de drie jaar worden de bruggen die door de Vlaamse overheid beheerd worden, grondig geïnspec-
teerd. Soms is de staat van een brug zo slecht dat ze beter afgebroken en vervangen kan worden. Dat 
was het geval met de Olsenebrug in Dentergem. 

De oude Olsenebrug dateert van voor 

de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 

zestig jaar lang reed het verkeer van  

Oeselgem en Dentergem naar Olsene 

(en omgekeerd) over deze brug. In 

1993 stelden ingenieurs echter vast 

dat het beton van de Olsenebrug ver-

ouderingsverschijnselen vertoonde. 

In 1995 voerden specialisten van de 

afdeling Betonstructuren een bijzon-

dere inspectie uit. Ze kwamen tot de 

conclusie dat de staat van het beton zo 

slecht was dat herstellen economisch 

niet te verantwoorden viel. De brug 

kon beter binnen een termijn van tien 

jaar afgebroken en vervangen worden. 

De afdeling Wegen en Verkeer nam de 

vervanging van de Olsenebrug daarom 

in haar meerjarenplanning op. 

Scheepscontainers

Tijdens de onderhandelingen met de toenmalige administratie Wa-

terwegen en Zeewezen (nu de NV Waterwegen en Zeekanaal) bleek 

dat zij de waterloop onder de brug graag toegankelijk wilden maken 

voor containerschepen met een grotere diepgang. De maximale 

scheepstonnenmaat waarvoor de waterweg was uitgerust, moest 

daarvoor een stuk breder, dieper en hoger worden. ›»



06

59

Jaarverslag 2007 - 2008Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

Langere en hogere brug 

Bestek opgedeeld

Kostprijs

Tijdens de werken waren ‘minder 

hinder’-maatregelen van kracht en 

werd het verkeer omgeleid. Bij de 

bouw van de brug hield de afdeling 

ook rekening met de aanleg van een 

toekomstig fietspad in twee richtin-

gen. De kostprijs voor de eerste deel- 

opdracht (de afbraak en de grond-

werken) bedroeg 600.000 euro. Aan 

de tweede deelopdracht (de bouw 

van de brug) hing een prijskaartje 

van 3,4 miljoen euro. De toenma-

lige administratie Waterwegen en 

Zeewezen nam hiervan 1,8 miljoen 

euro voor haar rekening.

Nieuwe regelgevingen, zoals het 

Bodemdecreet en de voorschriften 

inzake veiligheidscoördinatie, ma-

ken dat het alsmaar langer duurt 

voor een dossier goedgekeurd 

raakt. Omwille van de dringend-

heid van de werken – de toestand 

van de oude brug was barslecht 

– deelde de afdeling Wegen en 

Verkeer het bestek in twee deel-

opdrachten op. De eerste deelop-

dracht omvatte de afbraak van de 

oude brug en de grondwerken, de 

tweede deelopdracht betrof de 

bouw van een nieuwe brug. 

In vergelijking met de oude brug 

is de nieuwe brug bijna dubbel zo 

lang. De nieuwe brug ligt ook een 

stuk hoger boven de Leie. Bij de 

verhoging van het lengteprofiel en 

van de bovenliggende weg moes-

ten de hellingen van de opritten 

tot het strikte minimum beperkt 

blijven. Daarom was het noodza-

kelijk om de bouwhoogte van de 

overspanning zo laag mogelijk te 

houden. Om die redenen was een 

boogbrug in staal (en geen beton-

nen constructie) de aangewezen 

oplossing.

Gedurfd concept

Na het akkoord van de Vlaamse 

Bouwmeester werkte de afdeling 

Metaalstructuren het ontwerp 

verder uit. Het resultaat was een 

niet alledaags en gedurfd concept. 

Alle betrokken overheidsdiensten 

zijn er daarom bijzonder fier op dat 

ze een dergelijk staaltje architec-

tuur konden realiseren zonder de 

tussenkomst van externe studie-

bureaus. 
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Wegwerken gevaarlijk punt in Harelbeke op 
de N43 Gentsesteenweg – N36 Ringlaan
In Harelbeke is het kruispunt tussen de Gentsesteenweg en de Ringlaan een van de gevaarlijkste 
verkeerspunten voor zwakke weggebruikers. In april 2006 werd, onder toezicht van het Agentschap  
Wegen en Verkeer, begonnen met de bouw van een tunnel. Door deze werkzaamheden werd zowel de 
verkeersveiligheid als de verkeersdoorstroming aanzienlijk verbeterd.

Tijdens de ingrijpende werkzaam-

heden, die meer dan een jaar heb-

ben geduurd, werd veel aandacht 

geschonken aan de scheiding tus-

sen het gemotoriseerde verkeer en 

de zachte weggebruiker. De bus-

sen rijden er voortaan op aparte 

rijstroken en het fietsverkeer ver-

loopt via fietstunnels die uitgeven 

op fietspaden die veiliger ingeplant 

en duidelijker gemarkeerd zijn.

Gevaarlijke punten

Voorbereiding

In 2003 is de Vlaamse overheid 

gestart met het ‘gevaarlijke pun-

ten’-project. Met dit initiatief wil 

de Vlaamse Regering het aantal 

ongevallen met zachte wegge-

bruikers drastisch verminderen. 

Hiervoor stelt de Vlaamse over-

heid jaarlijks 100 miljoen euro ter 

beschikking, en dit gedurende vijf 

jaar. Ondertussen is dit project op 

kruissnelheid gekomen. 

In West-Vlaanderen bleek vooral 

het kruispunt van de Gentsesteen-

weg met de Ringlaan zeer onveilig 

te zijn voor zwakke weggebruikers. 

Om die reden werd dit kruispunt 

dan ook als een van de eerste ge-

vaarlijke punten aangepakt.

Vooraleer er gestart kon worden 

met de uitvoering van de werken, 

dienden er eerst voorbereidende 

onderzoeken te gebeuren. De re-

sultaten van de verkeerstellingen 

en de ongevallengegevens van de 

federale politie werden verwerkt in 

een start- en projectnota. Deze nota’s 

werden vervolgens voorgelegd aan 

de Provinciale Auditcommissie. Op 

basis van de problemen met de ver-

keersveiligheid en de doorstroming 

van het verkeer besliste de Provinciale 

Auditcommissie om de herinrichting 

van het kruispunt door middel van een 

tunnel te realiseren. Bij de heraanleg 

werden ook maatregelen genomen 

om de veiligheid van de fietsers te 

verbeteren, o.a. door langs de N36 

fietstunnels aan te leggen en door 

de fietspaden op de bovenliggende 

kruispunten beter aan te duiden en 

te positioneren. 

Het ontwerp van de tunnel werd 

gerealiseerd door de afdeling Beton- 

structuren die hiervoor samenwerkte 

met AWV, TV3V, het studiebureau en 

de afdeling Geotechniek. De afdeling 

Elektriciteit en Mechanica Gent stond 

in voor de verkeerslichten, de open-

bare verlichting en het regenwater-

pompstation van de tunnel. Op tech-

nisch vlak werd er bij de heraanleg 

rekening gehouden met de nabijheid 

van de Leie en met de lokale grond-

structuur. Om die reden waren o.a. 

een waterscherm van stalen planken 

en verhardende cementhoudende 

specie vereist.
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Uitvoering

Minder hinder

Nadat de projectnota in het begin 

van 2004 goedgekeurd was, kon 

er een detailontwerp opgemaakt 

worden. In 2005 werden de wer-

ken aanbesteed. 

Na het verkrijgen van de bouw-

vergunning kon er op 18 april 2006 

gestart worden met de uitvoering 

van de werken.

Het studiebureau TV DLSV maakte 

niet alleen het detailontwerp op, 

maar volgde ook de werken op 

die door NV Stadsbader-Flamand 

uitgevoerd werden. 

Tijdens de uitvoering werd een 

“openwervendag” georganiseerd 

— dit gebeurde nationaal via de 

confederatie van de bouw — die 

op veel belangstelling kon reke-

nen. 

Al van bij de opmaak van het de-

tailontwerp werd ernaar gestreefd 

om tijdens de uitvoering van de 

werken de hinder voor de omwo-

nenden en weggebruikers te be-

perken en de bereikbaarheid van 

de handelszaken zo veel mogelijk 

te garanderen. 

Tijdens de ontwerpfase pleegde 

TV3V hierover uitgebreid overleg 

met het Agentschap Wegen en 

Verkeer, de stad en de politie. Dit 

overleg resulteerde in een fasering 

van de werken met bijhorende 

maatregelen die aan de aannemer 

opgelegd werden. Voorafgaand aan 

de werken werd er een informatie-

vergadering voor de omwonenden 

en handelaars georganiseerd. Ook 

tijdens de werkzaamheden wer-

den, waar mogelijk, de maatre-

gelen voor de bereikbaarheid nog 

verbeterd. De wegomleggingen 

werden via de informatiedienst 

van het stadsbestuur en de politie 

gecommuniceerd.

›»
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Meten in Vlaanderen

De mobiliteitsproblematiek komt alsmaar meer op 
de voorgrond en wordt ook steeds complexer. Om 
inzicht in de verkeersstromen te krijgen, zijn objec-
tieve, betrouwbare en accurate gegevens nodig. 
Vlaanderen dient daarom te beschikken over een 
krachtig monitorsysteem voor zijn verkeer- en ver-
voersinfrastructuur. Alleen dan kan de overheid de 
nodige indicatoren ontwikkelen om het effect van 
de verschillende beleidsmaatregelen te meten.

Een uitgebreide en accurate verkeersmonitoring, die 

gekoppeld is aan een automatisch ongeval- en file-

detectiesysteem, is noodzakelijk om snelle en cor-

recte verkeersinformatie te kunnen aanbieden en 

om actief in te grijpen in het verkeersgebeuren. Door 

de verkeersstromen nauwkeurig in kaart te brengen, 

wordt dynamische verkeersgeleiding mogelijk en kan 

er proactief ingespeeld worden op problemen met de 

verkeersdoorstroming.

Verouderd meetsysteem 

Het meetsysteem dat nu gebruikt 

wordt op de Vlaamse autosnelwegen 

en op een deel van het onderliggende 

wegennet stamt uit de jaren zeventig. 

Toen wenste de overheid te beschikken 

over statistische meetgegevens over de 

voertuigintensiteit op de verschillende 

wegvakken. Het bestaande meetsysteem 

is echter verouderd. Het voldoet niet aan 

de eisen van ITS-toepassingen (Intelligent 

Traffic Systems) en is niet geschikt om 

de werking van een verkeerscentrum te 

ondersteunen. ›»
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De wereld van de ITS-toepassingen 

staat niet stil. Fabrikanten brengen 

regelmatig innoverende, veelbelo-

vende producten en oplossingen 

op de markt. De Vlaamse over-

heid test continu nieuwe alterna-

tieve technologieën voor verkeers- 

monitoring en bouwde twee test-

sites voor verkeerstelematica uit. 

Op de testsites langs de E19-Noord 

ter hoogte van Sint-Job-in-‘t-Goor 

en langs de E313/E34 in Ranst 

onderzoekt de overheid de mo-

gelijkheden en performantie van 

nieuwe telematica-instrumenten. 

Er wordt ook getest hoe betrouw-

baar deze installaties zijn en of 

ze op grote schaal ingezet kun-

nen worden. Momenteel wordt 

onderzocht welke mogelijkheden 

de technologie voor automatische 

nummerplaatherkenning, digitale 

camerabewaking en het dyna-

misch optekenen van aslasten van 

het wegverkeer bieden. 

Elektriciteit en Mechanica Gent

›»

Meten in Vlaanderen

Nieuwe technologieën

In de eerste helft van 2004 legde de 

afdeling Elektriciteit en Mechanica 

Gent technische specificaties vast. 

Deze specificaties hebben enerzijds 

betrekking op het centraliseren van 

voertuigdetectiedata en ander-

zijds op het leveren, opstellen en 

onderhouden van installaties voor 

voertuigdetectie langs de autosnel-

wegen in Vlaanderen. 

Als input gebruikte de afdeling de 

resultaten en analyses van een 

testsite ter hoogte van de Kennedy- 

tunnel. Daar testte het Verkeerscen-

trum de kwaliteit van de meetge-

gevens die geleverd werden door 

verschillende types meetsystemen 

zoals de radar, inductieve lus(sen), 

video en laser. Op basis van deze 

testen koos de afdeling in eerste 

instantie voor voertuigdetectie 

met behulp van inductieve dubbele 

lussen en in tweede instantie voor 

voertuigdetectie met behulp van 

‘doppler’-radars.

Het vernieuwde meetsysteem voor 

voertuigmonitoring op de Vlaamse 

snelwegen kreeg de naam ‘Meten 

in Vlaanderen’. Volgens een vooraf 

uitgetekend strategisch plan worden 

meetlocaties gefaseerd getest met 

voertuigdetectoren. De installaties 

meten en verwerken op elke locatie 

en op elke rijstrook continu de vol-

gende voertuigdetectieparameters: 

verkeersintensiteit, voertuigcate-

gorieën, voertuigsnelheden, bezet-

tingsgraad en rijrichting.

Eind 2006 hebben de afdelingen 

Elektriciteit en Mechanica Gent en 

Antwerpen in een eerste fase een 

zestigtal locaties op autosnelwegen 

en op- en afritten operationeel uit-

gerust met een permanent en be-

trouwbaar meetsysteem. In de loop 

van 2007 werd het aantal locaties 

verdubbeld. EMA en EMG instal-

leerden bijkomende meetpunten 

op het complex Zwijnaarde, op de 

Brusselse Ring en de op- en afritten 

van de Antwerpse Ring.



Cameranetwerk havengebied Gent
Elk havengebied heeft nood aan degelijke en betrouwbare instrumenten om de maritieme scheepvaart 
veilig en vlot te kunnen begeleiden en de activiteiten in de haven op de voet te kunnen volgen. De 
bestaande infrastructuur voldeed al lang niet meer aan de moderne eisen en normen van video- en 
camerabewaking. Daarom besliste de afdeling Scheepvaartbegeleiding om, in samenwerking met het 
Havenbedrijf Gent, het Gentse havengebied uit te rusten met een nieuw CCTV-cameranetwerk (Closed 
Circuit Television). 

Het bestaande camerabestand werd vervan-

gen en uitgebreid tot een netwerk met veertig 

kleurencamera’s. Deze camera’s staan opgesteld 

in zeventien locaties vanaf de Zelzatebrug tot 

in de Gentse haven. Met de huidige opstelling 

wordt de volledige haven in beeld gebracht. De 

camerabeelden worden ter beschikking gesteld 

van de operatoren van de Zelzatebrug (afdeling 

Scheepvaartbegeleiding) en de havenluitenants 

van het Havenbedrijf Gent. De visualisatie gebeurt 

op een videowall in de havenkapiteinskamer en 

op flatscreens bij de binnenvaartmelding en in 

het crisiscentrum. 

Camerafuncties

Met het nieuwe systeem kunnen de operatoren en havenluitenants van 

op afstand de scheepvaart begeleiden, de laad- en losbewegingen op de 

kaaien bekijken en de operaties bij calamiteiten op de voet volgen. De 

camera’s zijn uitgerust met een Pan Tilt en Zoom-functie waardoor ze 

in de gewenste richting gedraaid kunnen worden en kunnen inzoomen 

om details zichtbaarder te maken. Met een eenvoudige point & click 

beweging is het mogelijk om vanuit een overzichtsmap om het even 

welk deel van de haven onmiddellijk in beeld te brengen. 

66
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Elektriciteit en Mechanica Gent

SEVESO-bedrijven en crisissituaties

Uitvoering

In het Gentse havengebied zijn de 

SEVESO-bedrijven zeer belangrijk. 

Bij SEVESO-bedrijven bestaat een 

risico op industriële ongevallen met 

gevaarlijke stoffen. Zowat de helft 

van de SEVESO-bedrijven klasse 1 

in de provincie Oost-Vlaanderen 

bevindt zich binnen het Gentse 

havengebied. Voor elk van deze 

vestigingen werd een ideale ca-

meraconfiguratie bepaald voor het 

geval dat er zich een ramp zou 

voordoen. Met een eenvoudige 

muisklik worden alle camera’s 

geactiveerd die het gewenste 

SEVESO-bedrijf in beeld brengen. 

Als de camera’s ingeschakeld zijn, 

zoeken ze automatisch de ideale 

invalshoek en het meest geschikte 

zoomstandpunt. Bij een eventueel 

ongeluk kan de havenkapiteins- 

kamer onmiddellijk beschikken 

over een klaar en duidelijk over-

zichtsbeeld van de gevarenzone.

Dankzij dit CCTV-project, de radar 

en de AIS-informatie (Automatic 

Identification) beschikt de ka-

piteinskamer over volwaardige 

instrumenten om op een uiterst 

professionele manier de scheep-

vaart volgens de ketenbenadering  

te kunnen begeleiden. Deze keten-

benadering wil de verkeersstroom 

zo optimaal mogelijk organiseren, 

vanuit volle zee tot aan de kade 

en omgekeerd. 

De opdracht werd na een algemene offerteaanvraag toe-

gewezen aan de tijdelijke vereniging Fabricom GTI - Tein 

Telecom. Fabricom GTI deed het buitenwerk, zoals het 

plaatsen van de 25 meter hoge masten, de camera's en 

de voetpadkasten. Tein Telecom stelde (onder andere) de 

camera’s af en leverde de aangepaste hard- en software 

voor het beheer van de inkomende beelden.

Dit project werd gerealiseerd in opdracht van de afdeling 

Scheepvaartbegeleiding van het Agentschap voor Mari-

tieme Dienstverlening en Kust. De uitvoering gebeurde 

door de afdeling Elektriciteit en Mechanica Gent van het 

Agentschap Wegen en Verkeer, die hiervoor samen-

werkte met het Havenbedrijf Gent. ›» ›»
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Boulevardbrug
Nieuwe brug over het Zeekanaal 

De oude Boulevardbrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Willebroek, langs de N177, was al enige 
tijd aan vervanging toe. De werken aan deze brug en zijn omgeving werden gestart in 2004. Tegen eind 
2008 moeten de werkzaamheden voltooid zijn. 

Planning in fasen

Elektromechanische uitrusting

Nieuwe rotondes

In de loop van 2007 werd de elek-

tromechanische uitrusting van de 

nieuwe brug volledig geïnstalleerd 

en uitgetest. De brug wordt aan-

gedreven door twee hydraulische 

cilinders. Als de beweging eenmaal 

gestart is, verloopt alles volledig 

automatisch. Dankzij een program-

meerbare automaat remt de brug 

automatisch af bij het bereiken 

van haar eindstanden en wordt ze 

in deze eindstanden vergrendeld. 

De brug wordt bediend vanuit het 

centrum van de NV Waterwegen 

en Zeekanaal in Willebroek.

In 2004 werd begonnen met de 

bouw van de landhoofden voor de 

nieuwe brug. Eind februari 2007 

werden de eerste delen van het 

bewegingsmechanisme gemon-

teerd en lag het brugdek al op een 

ponton bij de ijzeren (spoorweg)

brug in de Willebroekse Vaart. Daar 

werd het brugdek afgewerkt en 

geschilderd. Heel langzaam, mi-

nutieus en voorzichtig, werd het 

brugdek van de ponton tussen de 

landhoofden gehesen en gemon-

teerd. Omdat de nieuwe brug op 

een belangrijk logistiek knoop-

punt ligt, vlakbij de bedrijfszones 

in Willebroek-Noord, Ruisbroek en 

Boom, worden ook de aanslui-

tingswegen heraangelegd. Daarbij 

wordt vooral gelet op het schei-

den van het lokale verkeer, het 

doorgaand verkeer en de zwakke 

weggebruiker. Er wordt gewerkt in 

fasen om de oude brug ook tijdens 

de werkzaamheden toegankelijk 

te houden.

Niet enkel de brug wordt vervangen, 

ook de omgeving van de brug wordt 

heraangelegd. Na de voltooiing van 

de werken zullen alle wagens die 

de brug willen bereiken, moeten 

omrijden via de twee nieuwe ro-

tondes. Omdat de nieuwe brug veel 

hoger ligt dan de oude, is er onder 

de nieuwe brug een verbinding 

mogelijk tussen de Ruisbroekse 

Gansbroekstraat en de Willebroekse 

Boomsesteenweg. Door deze ver-

binding worden er heel wat wagens 

uit de verkeersstroom van en naar 

de brug gehaald. Voor fietsers wordt 

het verkeer dus een pak veiliger. 

Begin 2009 zal de nieuwe beweeg-

bare brug in gebruik genomen 

worden. Daarna wordt de oude 

Boulevardbrug afgebroken.
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Missing links

Overzicht van de geplande en afgewerkte projecten

›»

De komende jaren pakt de Vlaamse overheid 25 missing links en knelpunten op onze wegen aan. Het 
gaat om werken die de capaciteit van het wegennet verbeteren en het gemak van de weg-gebruiker 
verhogen.

Die 25 uitdagingen voor de nabije toekomst staan vermeld in het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. 
Twee knelpunten werden reeds weggewerkt. Tegen 2009 hoopt de overheid 1/3 van het programma 
te hebben uitgevoerd.
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Missing links

1.  A11 – Verbinding N49 – N31

  Het gaat hier om de aanleg van een nieuwe hoofd-

weg tussen de N49 in Westkapelle en de N31 in 

Brugge.

2.  N60 Rondweg Ronse

  Dit project beoogt de realisatie van de N60 Rond-

weg in Ronse. Dit is de aanleg van de N60 als pri-

maire weg I op het grondgebied van de gemeentes 

Maarkedal, Kluisbergen en Ronse en de aansluiting 

van dit wegvak op de bestaande N60b richting 

Leuze ten zuiden van de stadskern Ronse.

3.   Gent en Merelbeke - Vervolledigen R4-Zuid

  De R4-buitenring is in het zuiden van Gent nog niet 

gesloten. Het doel van dit project is het sluiten van 

de R4-buitenring en het inrichten van het zuidelijk 

deel van de R4 als primaire weg II volgens de in-

richtingsprincipes van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen en van het streefbeeld dat in 2000 

werd opgemaakt.

4.  Realisatie van de noord-zuidverbinding in Hout-

halen-Helchteren

  De afwerking van de Noord-Zuid in Limburg om-

vat de omvorming van het resterende deel van de 

N715 tot een primaire weg I. Hiervoor dient eerst 

en vooral de ‘flessenhals’ tussen de rotonde op de 

grens Houthalen-Helchteren met Hechtel-Eksel en 

de N719 in Helchteren weggewerkt te worden. 

Daarnaast moet de toegang van het industrieter-

rein Centrum-Zuid heringericht worden. Vervolgens 

zal het ontbrekend deel tussen Molenheide en de 

E314 aangelegd worden.

  Door deze noord-zuidverbinding zal Noord-Limburg 

verbonden worden met de rest van Limburg en het 

hoofdwegennet op een kwalitatieve wijze zonder 

afbreuk te doen aan de natuurwaarden en met 

een verbetering van de leefbaarheid in Houthalen-

Helchteren. De realisatie van de noord-zuidverbin-

ding is noodzakelijk voor de economische ontwik-

keling van de provincie.

Zes missing links-projecten uitgewerkt.

5.  Realisatie van de Kempense noord-zuidver-

binding

  Voor dit project worden twee alternatieven uit-

gewerkt voor het traject tussen de R14 en het 

knooppunt N123-N19g: enerzijds de omvorming 

van de bestaande N19 tussen Kasterlee en Geel 

tot primaire weg II met een korte omleiding rond 

Kasterlee (het zogenaamde alternatief tracé) en 

anderzijds een nieuw tracé van de N19g te Kas-

terlee tot de R14 te Geel, gevormd door de reser-

vatiestrook op het gewestplan (het zogenaamde 

basistracé). 

  Daarnaast wordt ook de heraanleg van het op- en 

afrittencomplex nr. 23 Geel-West, inclusief nieuwe 

brug over het Albertkanaal, voorzien.

6.  Noordelijke ontsluiting van de luchthaven 

Zaventem

  In dit investeringsproject wordt het bestaande 

complex nr. 12 Vilvoorde-Luchthavenlaan op de 

A1/E19 vervolledigd met de aanleg van bijko-

mende uit- en toeritten langs de noordzijde van 

het complex.

  Het gelijkgrondse niveau van de Luchthaven-

laan, de Bataviastraat en het kruispunt met de 

Haachtsesteenweg worden volledig heringe-

richt. Om de capaciteit van de vrachttoegang 

van Brussels Airport (Cargo-zone) te verhogen, 

wordt er eveneens een viaduct aangelegd vanaf 

de bestaande brug over de E19, verder over de 

Luchthavenlaan en de Haachtsesteenweg. Na 

de aanleg van dit viaduct zal het rechtstreeks 

aansluiten op de ingang van de Cargo-zone 

van Brussels Airport Company en zo de vracht-

toegang tot de luchthaven sterk verbeteren. 

Tevens wordt er ten noorden van het (nieuwe) com-

plex een fietsbrug gerealiseerd, resulterend in een 

volledig gescheiden afwikkeling van het fietsver-

keer binnen deze zone.
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Nr. Omschrijving Status

1. Aanleg van de Oosterweelverbinding zie www.bamnv.be

2. Aanleg van de A102 (Merksem R1, tot A13 Wommelgem) in voorbereiding

3. Omvormen van de A12 Antwerpen-Roosendaal tot autosnelweg in voorbereiding

4. Omvormen van de A8 te Halle tot autosnelweg (3.5 km incl. geluidschermen) in voorbereiding

5.
Omvormen van de AX havenrandweg Zuid naar Zeebrugge 

(Westkapelle-aansluiting N49, Blauwe Toren)
in voorbereiding

6. Omvormen van de N49 Westkapelle-Zelzate tot autosnelweg in voorbereiding

7. Extra rijstrook op de Brusselse Ring tussen Wemmel en Kraainem in voorbereiding

8. Extra rijstrook op de E17 tussen Kortrijk en Waregem voltooid

9. Aanpassen van de verkeerswisselaar te Lummen (A2-A13) in uitvoering

10a. Aanpassen van de verkeerswisselaar op de Brusselse Ring in voorbereiding

10b. Aanpassen van de verkeerswisselaar op de Antwerpse Ring in voorbereiding

11. E40 Brussel-Leuven op 4 rijstroken brengen in voorbereiding

12. Aanleggen verbindingsweg E19-luchthaven en verbetering van het kruispunt 

N211xN21 in uitvoering

13. Aanleggen verbindingsweg E40-luchthaven, met ondertunneling van de N2 in voorbereiding

14. A10 Jabbeke-Oostende: aansluitingen verbeteren voltooid

15.
N31 Brugge-Zeebrugge: omvormen tot 2x2 met ventwegen of 2x3, 

doortocht te Lissewege wegwerken

tunnel onder Astridlaan

in uitvoering

16. N44 Aalter-Maldegem: lokaal erven van woningen en verbeteren aansluiting A10 in voorbereiding

17.
R4-west: kruispunten herinrichten, ongelijkvloerse aansluitingen bouwen, 

fietsstroken wegwerken
in voorbereiding

18. R4-zuid: vervolledigen + verbeteren aansluiting te Merelbeke in voorbereiding

19.
N60: fietspad verbeteren, enkele erven wegwerken, kruispunten herinrichten, 

Ring om Ronse
in voorbereiding

20. N16 Sint-Niklaas-Willebroek: ongeregeld kruispunt omvormen, erven wegwerken, 

knelpunten te Temse

tweede Scheldebrug 

te Temse in uitvoering

21. N16 Willebroek-Mechelen: erven wegwerken, betere aansluiting op N17 in voorbereiding

22.
A12 Boom-Brussel: volledig ombouwen tot autoweg: beperken van het aantal 

(gelijkvloerse) kruispunten
in voorbereiding

23. A12 Boom-Antwerpen: aanpassen kruispunten in voorbereiding

24. N71 Geel-Mol-Lommel: aanpassen kruispunten in voorbereiding

25. N74 noord-zuidverbinding Limburg: 2e rijstrook op sommige plaatsen, 

doortocht Houthalen-Helchteren

in voorbereiding 

zie www.denoordzuid.be

26. Noord-zuidverbinding Geel-Kasterlee N19 in voorbereiding

27. A19 Veurne-Ieper in voorbereiding

Missing links
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Kennisbeheer 
Het personeel van het Agentschap Wegen en Verkeer is sterk aan het verjongen. Om te vermijden dat 
kennis verloren gaat en om een goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen, is kennisbeheer 
en kennisontwikkeling noodzakelijk. Het beheren van kennis, informatie en data is een blijvende uit-
daging. 

Kennisbeheer wil een antwoord geven op alle vragen over het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Wie doet wat? 

Waarom doen we iets? 

Waarmee voeren we onze opdracht uit? 

Waar wordt iets uitgevoerd? 

Wanneer moeten we iets doen? 

Wat doen we en hoe doen we het? 

Waarover gaat “kennisbeheer”?

Kennisbeheer biedt de mogelijkheid om alle kennis te koppelen binnen een globale structuur.
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Kennisbeheer

Kennisclusters

Kennisbeheer is opgedeeld in 250 kennisclusters die 

gestructureerd worden volgens ‘kennisdomeinen’ en 

onderverdeeld zijn in 12 ‘kennisgebieden’.

Alle relevante beschikbare kennis is gekoppeld aan 

deze centrale structuur. Als belangrijkste regel geldt: 

alle kennis wordt slechts op één plaats bijgehouden. 

Zo wil Kennisbeheer vermijden dat informatie niet 

actueel is of niet op peil gehouden wordt (waardoor 

verouderde documenten ten onrechte gebruikt zou-

den kunnen worden). 

De centrale processtructuur

Het beheren van kennis

Voor het Agentschap is een globale processtructuur 

uitgewerkt. Aan deze structuur wordt alle mogelijke 

informatie gekoppeld. In het kader van ISO worden er 

ook processen en procedures uitgewerkt. Daarom is 

het van groot belang dat Kennisbeheer en ISO volledig 

op elkaar worden afgestemd.

Kennisbeheer omvat het verzamelen en beschik-

baar stellen van data en het ontwikkelen en ver-

spreiden van kennis. Het verzamelen van kennis en 

informatie gebeurt door de ‘kennisbeheerders’. Deze 

kennisbeheerders worden per kenniscluster aange-

steld. Bedoeling is om via een nieuwe structuur van 

werkgroepen de werking van de kennisbeheerders 

op te volgen, te ondersteunen en de kwaliteit van 

de beschikbare kennis te bewaken. Dankzij de ver-

schillende werkgroepen, die bepaalde deelthema’s 

uitdiepen, kan de kennis verder ontwikkeld worden. 

Het uiteindelijke doel van het project Kennisbeheer is 

een systeem te ontwikkelen dat een efficiënt beheer 

van kennis mogelijk maakt. 

Het gebruik van Kennisbeheer

Wilt u meer weten over Kennisbeheer? 

De intensiteit van het gebruik kan gemeten worden 

via een telling van het aantal unieke gebruikers van 

Kennisbeheer. Onder de gebruikers zal ook een be-

perkte enquête gehouden worden om zo meer inzicht 

te krijgen in het gebruik van Kennisbeheer en in de 

wensen van de gebruikers. 

Voor uw vragen en suggesties kunt u steeds terecht 

bij Arnold Parmentier, projectleider kennismanage-

ment bij het Agentschap Wegen en Verkeer - arnold.

parmentier@mow.vlaanderen.be.

Meer informatie over Kennisbeheer vindt u ook op 

http://s115024.lin.vlaanderen.be/Kennisbeheer/ge-

nerated/Kennisbeheer.php.
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Klachtenmanagement
Het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van de bestuursin-
stellingen geeft iedereen het recht om kosteloos een klacht in te dienen bij een bestuursinstelling over 
de handelingen en de werking van die bestuursinstelling. Dit Klachtendecreet, dat gewijzigd werd bij 
decreet van 20 februari 2004, trad in werking op 1 januari 2002. Sinds de tweede helft van 2002 behan-
delt het Agentschap Wegen en Verkeer klachten volgens de bepalingen van het decreet. 

In zijn jaarverslag van 2006 wijst 

de Vlaamse ombudsman op het 

geringe aantal klachten en het 

ontbreken van meldingen in het 

Agentschap Wegen en Verkeer. 

Volgens de ombudsman zou koud-

watervrees voor meldingen en 

klachten een mogelijke verklaring 

hiervoor kunnen zijn. 

In juli 2007 hield de Vlaamse 

ombudsman, op vraag van de 

administrateur-generaal van het 

Agentschap Wegen en Verkeer, 

een presentatie rond de thematiek 

van klachtenmanagement voor de 

leden van de Directieraad.

Deze presentatie en het daarop 

volgende overleg resulteerden in 

twee belangrijke initiatieven:

een kennismaking met het • 

meldingsregistratiesysteem 

van Vlaams-Brabant op 30 

Klachtenbeeld

In 2007 ontving het Agentschap 183 

klachten, waarvan er 157 ontvan-

kelijk en 26 onontvankelijk waren. 

Klachten werden onontvankelijk ver-

klaard omdat ze ongegrond waren, 

omdat er geen belang kon worden 

aangetoond of omdat ze betrekking 

hadden op omstandigheden die niet 

tot de bevoegdheid van de Vlaamse 

overheid behoren. De ontvangen 

klachten zijn zeer divers van aard. De 

meerderheid van de klachten heeft 

betrekking op de toestand van de 

wegen, de uitvoering van wegwerk-

zaamheden en de signalisatie.

oktober 2007

een workshop voor de afde-• 

lingshoofden, kwaliteitsver-

antwoordelijken en klachten-

coördinatoren op 8 november 

2007

Deze initiatieven hebben geleid tot 

de volgende concrete resultaten:

De kennismaking met het mel-• 

dingsregistratiesysteem van 

Vlaams-Brabant leidde ertoe 

dat de systemen die in Vlaams-

Brabant gebruikt worden voor 

het behandelen van e-mails, 

het fietspadenmeldpunt, de 

persoonlijke opvolging van 

briefwisseling, de wegen-

telefoon, de kabinetsnota’s, 

vragen van het kabinet via e-

mail en parlementaire vragen 

voortaan door alle afdelingen 

werden overgenomen. 

De workshop voor de afde-• 

lingshoofden, kwaliteitsverant-

woordelijken en klachtencoör-

dinatoren wordt voortgezet in 

2008 met een trainingsproces 

voor districtchefs, sectiechefs, 

celverantwoordelijken, dienst-

kring- en projectingenieurs. 

Deze workshops willen de 

deelnemers  sensibil iseren 

voor de klachtenproblematiek 

en hen reflexen en vaardighe-

den bijbrengen om beter met 

klachten en meldingen om te 

gaan. Dit is niet onbelangrijk 

want door het steeds groeiend 

belang van ISO 9001:2000 is 

het handhaven van een kwali-

teitsvol klachtenmanagement 

onontbeerlijk voor ons Agent-

schap.

›»



81

Klachtenmanagement

Aantal ontvankelijke klachten 
volgens mate van gegrondheid

gegrond: 99

deels gegrond: 50

ongegrond: 34

Aantal gegronde en deels gegronde 
klachten volgens mate van oplossing

opgelost: 135

deels opgelost: 6

onopgelost: 8

Aantal onontvankelijke klachten vol-
gens reden van onontvankelijkheid

Al eerder klacht ingediend:
0

Meer dan een jaar voor indiening: 0

Nog niet alle beroepsprocedures aangewend: 0

Jurisdictioneel beroep aanhangig: 0

Kennelijk ongegrond: 13

Geen belang: 1

Anoniem: 0

Beleid en regelgeving: 1

Geen Vlaamse overheid: 11

Interne personeelsaangelegenheden: 0

Aantal klachten volgens het kanaal langs 
waar de klacht is binnengekomen

rechtstreeks van de burger: 51

via het kabinet: 0

via de Vlaamse ombudsman: 80

via het georganiseerde middenveld: 37

via andere kanalen: 15

77% van alle klachten werd per brief 

ingediend, 16% via e-mail, 5% werd te-

lefonisch gemeld en 2% van de klachten 

werd gefaxt. Slechts één klacht werd 

ter plaatse aan het loket (mondeling) 

geuit.

Aantal klachten volgens de drager

brief: 140

mail: 29

telefoon: 9

fax: 4

bezoek (mondeling): 1

28% van alle klachten werd rechtstreeks door de burger inge-

diend, 44% via de Vlaamse ombudsdienst, 20% via het geor-

ganiseerde middenveld en 8% via andere kanalen.
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Meldingen

In 2007 werden naast klachten ook 

meldingen geregistreerd.

Een melding is een eerste oproep van 

een burger die via verschillende ka-

nalen (brief, e-mail, telefonisch, fax of 

mondeling) signaleert dat hij/zij een 

bepaald probleem ondervindt. 

Als een burger genoodzaakt is om 

binnen de afdeling opnieuw met de-

zelfde persoon contact op te nemen 

omdat er de eerste keer geen gevolg 

gegeven werd aan zijn melding, dan 

wordt deze tweede oproep onmid-

dellijk als een klacht geregistreerd.

Het opvolgen van meldingen is dan 

ook een van de prioriteiten van de 

verschillende afdelingen. Een goede 

opvolging van meldingen leidt im-

mers tot minder echte klachten. 

De registratie van alle meldingen, on-

geacht of ze gegrond of ongegrond 

zijn, wordt in de toekomst nog verder 

verfijnd en volgens de ISO-procedure 

vastgelegd.

Inzake wegenonderhoud voert het 

Agentschap Wegen en Verkeer een 

beleid waarbij er veel aandacht voor 

preventieve acties is. Door permanent 

toezicht te houden op het wegennet 

kan het Agentschap gebreken aan 

het wegdek sneller opsporen. Deze 

aanpak verhoogt de tevredenheid 

van de weggebruikers, wat eveneens 

resulteert in minder klachten. 
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De cel Verkeersparameters
De cel Verkeersparameters voert verkeerstellingen uit. Door het verkeer te ‘tellen’ kunnen concrete 
gegevens verzameld worden over de evolutie van de verkeersdrukte in Vlaanderen.

De cel Verkeersparameters, die deel uitmaakt van de afdeling 

Verkeerskunde, organiseert, verwerkt en levert verkeerstellingen 

af. Tot de activiteiten van de cel Verkeersparameters behoren 

onder andere de cordontellingen in de Kustregio (KITS-project), 

de fietsroutenetwerken en de opvulling van gewestwegen. 

Daarnaast ondersteunt deze cel de provinciale afdelingen op 

het vlak van werkingsprincipes, materiaal en verwerking. De cel 

Verkeersparameters is er, in samenwerking met Digiconcept en 

de industriële Hogeschool KAHO-St-Lieven, in geslaagd om een 

doorbraak te realiseren in het correct meten van voertuigen in 

moeilijke zones. Terwijl het vroeger uitgesloten was om correcte 

metingen (dat wil zeggen metingen met een nauwkeurigheid 

van minstens 95% op de zestien categorieën voertuigen) uit 

te voeren in filegevoelige zones of op afslagstroken, zal dit in 

de toekomst wel lukken. Hierdoor kunnen heel wat manuele 

tellingen (die gebeurden via steekproeven) vervangen worden 

door metingen over een langere periode. 

De cel kan verschillende soorten tellingen 

uitvoeren:

Manuele tellingen (kruispunttellingen, • 

HB-matrices, tellen van inzittenden,…)

Slangdetectie (types van voertuigen, • 

snelheden, volgtijden,…)

Fietsdetectie (fietsroutenetwerken, • 

evolutie fietsverkeer op gewestwe-

gen,…)

Continue tellingen (meten van statisti-• 

sche evoluties)

De tellingen kunnen aangevraagd worden 

door de eigen afdeling, het eigen Agent-

schap, bedrijven, de lokale politie en par-

ticulieren.

Meten is weten

De verkeerstellingen zijn belangrijk 

omdat mensen vaak heel subjectief 

spreken over verkeer. Ze hebben 

het eerder over wat ze aanvoelen, 

niet over de reële situatie. Daarom 

is het belangrijk om steeds te me-

ten, want meten is weten. Er moet 

echter wel op gelet worden dat de 

hoge kwaliteit van de metingen 

gewaarborgd blijft. 

Tot voor kort vertoonden de A-

wegen een a-symptotisch verloop. 

In 2007 werd deze trend gebro-

ken door een sterke groei. Uit een 

meer diepgaande studie bleek 

echter dat in oktober de positieve 

groei omsloeg in een negatieve. 

Vermoedelijk loopt dit samen met 

de verminderde koopkracht en de 

steeds hoger wordende brand-

stofkosten. De cijfers van 2008 

beloven dan ook zeer interessant 

te worden. 

Op N-wegen daarentegen zet de 

dalende lijn zich gestaag voort. Er 

zijn aanwijzingen dat er een ken-

tering lijkt te komen in de tendens 

naar steeds meer autogebruik. 

Mensen gaan alsmaar bewuster 

nadenken over hun verplaatsings-

gedrag en ook het gebruik van het 

openbaar vervoer neemt toe. Deze 

dalende trend wordt echter wat 

verdoezeld door de gestage groei 

van het wagenpark.
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Uitweg is een tweemaandelijks 

mobiliteitsblad dat zo veel mogelijk 

Vlamingen wil informeren over de 

huidige mobiliteitsproblemen en de 

inspanningen die worden geleverd 

om deze problemen op te lossen. 

Naast een aantal vaste rubrieken, 

zoals Sabine Tevoet, Vraag het aan 

Werner en Doe de test, verschijnen 

er in Uitweg artikels waarin het 

thema mobiliteit vanuit verschil-

lende invalshoeken benaderd wordt. 

Automobilisten, motorrijders, voet-

gangers, fietsers en gebruikers van 

het openbaar vervoer vinden in Uit-

weg informatie, tips en interessante 

weetjes.

Uitweg heeft een oplage van circa 

115 000 exemplaren en wordt ver-

deeld in een groot aantal benzinesta-

tions, bibliotheken, scholen, lijnwin-

kels en NMBS-stations. Daarnaast 

wordt het tijdschrift ook verstuurd 

naar iedereen die erom vraagt. 

De gedrukte Uitweg heeft ook een 

elektronisch broertje. Op www.uit-

weg.be kunt u niet alleen het meest 

recente nummer lezen, maar ook 

het volledige Uitweg-archief raad-

plegen. 

In 2006 en 2007 vonden een aantal 

acties plaats om de naambekend-

heid van Uitweg te vergroten en 

om lezers aan te sporen een gratis 

abonnement te nemen. Daarnaast 

werd een steekproef gehouden om 

na te gaan hoe Uitweg verdeeld 

wordt in de NMBS-stations. In 2008 

zal het aantal stations waar Uitweg 

aan de reizigers aangeboden wordt, 

gevoelig uitgebreid worden.

Communicatie
Mobiliteitscampagnes en het magazine Uitweg

De mobiliteitsproblematiek moet op verschillende fronten 

worden aangepakt. De overheid investeert in infrastruc-

tuurprojecten en in beter openbaar vervoer. Daarnaast 

moet de weggebruiker er ook toe gebracht worden om 

zijn gedrag op de weg te veranderen. Om de weggebruiker 

beter te informeren en hem aan te zetten zich bewuster 

te gedragen in het verkeer, geeft het Agentschap Wegen 

en Verkeer het mobiliteitsblad Uitweg uit en worden er 

elk jaar zes mobiliteitscampagnes gevoerd. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert, onder-
houdt en optimaliseert de Vlaamse gewest- en auto-
snelwegen, organiseert het verkeer, stelt evenwichtige 
en objectieve investerings- en onderhoudsprogram-
ma’s op en geeft mee vorm aan het beleid. Daarnaast 
behoren ook het verstrekken van informatie en het 
verzekeren van communicatie rond wegen en verkeer 
tot de taken van het Agentschap.

Het mobiliteitsblad Uitweg
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In 2006 gaf het Agentschap Wegen en Verkeer in 

samenwerking met de ministers van Mobiliteit en 

van Openbare Werken het startschot van de Wat 

is uw excuus-campagne. Deze campagne riep de 

burger op om zelf slogans in te sturen. De beste en 

creatiefste slogans werden dan gebruikt voor de af-

fichecampagnes langs de weg. Wegens het grote 

succes van de Wat is uw excuus-campagne besloot 

het Agentschap Wegen en Verkeer om deze cam-

pagne ook in 2007 voort te zetten. Er waren immers 

nog heel wat burgers die zaten te popelen om een 

briljante slogan in te sturen. 

Het concept van de campagne, die bestond uit de 

website www.watisuwexcuus.be (waar iedereen zijn 

slogan kon indienen) en de affiches (met de geselec-

teerde slogans), werd behouden. Om de draagkracht 

van de campagne te vergroten, werden er filmpjes 

opgenomen, met bekende tv-gezichten in de hoofd-

rol. Zoals dat bij elke campagne het geval is, was er 

ook dit jaar een link met het mobiliteitsblad Uitweg. 

Bij de lancering van elke nieuwe campagne werd het 

thema uitvoerig in Uitweg besproken en werd het 

campagnebeeld op de cover geplaatst.

Mobiliteitscampagnes en het magazine Uitweg

›»
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Ecologisch bermbeheer
De overheid doet aan ecologisch bermbeheer. Zij heeft daarvoor verschillende redenen. 

Bermen zijn vaak de laatste wijk-

plaats voor dieren en planten. Voor 

soorten die in kleine gescheiden 

populaties leven en daardoor 

met uitsterven bedreigd worden, 

vormen bermen een belangrijke 

verbindingszone. In sterk verstede-

lijkte gebieden en op plaatsen waar 

akkerland intensief bewerkt wordt, 

is de leefruimte immers krap. Er is 

vaak geen plaats meer om kruiden 

spontaan te laten groeien en om de 

bijhorende fauna te laten overleven. 

Dankzij een doordacht ecologisch 

bermbeleid kan die specifieke fauna 

en flora toch blijven bestaan en zich 

verder ontwikkelen. 

Natuurbeheer is immers veel rui-

mer dan alleen maar het beheer 

van geïsoleerde natuurreservaten. 

Wegbermen zijn belangrijk omdat 

ze corridors vormen in de grotere 

landschappelijke structuur. Omdat 

wegbermen erg zichtbaar zijn, zijn 

ze een geschikt middel om het al-

gemene natuurbewustzijn van de 

mensen aan te wakkeren. 

Het ecologisch bermbeheer draagt 

ertoe bij dat er stabielere vegetaties 

ontstaan met meer plantensoorten 

die insecten en andere dieren aan-

trekken. Een goed maaibeheer geeft 

de grazige vegetatie een botanische 

meerwaarde. Door ecologisch maai-

beheer te combineren met een 

ecologisch beheer van de houtige 

vegetatie ontstaan er verschillende 

soorten biotopen met de daarbij 

horende levensgemeenschappen. 

Ten slotte hebben bermen ook 

een esthetische functie. Weg- 

bermen variëren sterk in vorm, kleur 

en structuur. Daardoor doorbreken 

ze de monotonie van de weg en 

fleuren ze de omgeving op. 
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Ecologisch bermbeheer

Bermbeheersplannen

Om het ecologisch bermbeheer in doordachte banen te kun-

nen leiden, stelt de overheid bermbeheersplannen op. Deze 

plannen houden rekening met ecologische en landschap-

pelijke aspecten zonder daarbij de verkeersveiligheid uit het 

oog te verliezen. Het uit te voeren beheer wordt uitvoerig 

besproken met alle betrokken partijen.

Op deze pagina’s vindt u twee kaartjes. Het eerste kaartje 

(p. 90) geeft de tijdstippen weer waarop de wegbermen 

gemaaid moeten worden. Op de tweede kaart (p. 91) ziet 

u in welk stadium de opmaak van de bermbeheersplannen 

zich bevindt. ›»
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CPW
Coördinatiepunt Wegenwerken brengt 
wegenwerken in kaart

Het Coördinatiepunt Wegenwerken, kortweg CPW, werd in 2007 opgericht om alle wegenwerken in 
Vlaanderen in kaart te brengen en te coördineren. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid. De 
uitwerking ervan staat onder leiding van het Agentschap Wegen en Verkeer. Met dit initiatief wil de 
Vlaamse overheid de hinder bij wegenwerken terugdringen door de werken beter op elkaar af te stem-
men en door mensen beter te informeren. De website www.wegenwerken.be is een belangrijk instru-
ment om deze coördinatie interactief en gebruiksvriendelijk te maken. 

Jaarlijks honderden werkzaamheden op Vlaamse wegen

Goede afstemming en coördinatie noodzakelijk

Eén centrale databank

De opdrachtgevers van wegenwerken in heel Vlaanderen krijgen toe-

gang tot één centrale databank. Via deze databank kunnen ze gegevens 

over de eigen geplande werken invoeren en informatie van andere 

werken opvragen. Op die manier kunnen mogelijke situaties die veel 

hinder veroorzaken, zoals werken die elkaar in tijd of ruimte overlappen, 

snel worden opgespoord. Indien er zich problemen dreigen voor te doen, 

zal het Coördinatiepunt Wegenwerken tijdig contact opnemen met de 

betrokken opdrachtgevers om een alternatieve oplossing te zoeken.

Te voet, op de fiets, met het 

openbaar vervoer of in de auto? 

Iedereen ondervindt soms hinder 

van wegenwerken. Op geweste-

lijke, provinciale en gemeentelijke 

wegen worden jaarlijks honderden 

grote en kleine werken uitgevoerd. 

Bij al die werken zijn veel verschil-

lende instanties betrokken, zoals 

de Vlaamse overheid, de lokale 

besturen, de intercommunales, de 

nutsmaatschappijen en de open-

bare vervoersmaatschappijen. 

We kennen de slechte voorbeelden 

van werken die worden uitgevoerd 

op bestaande wegomleggingen of 

van eenzelfde weg die op korte tijd 

twee keer opengebroken wordt. 

Zulke situaties wekken veel erger-

nis op bij alle betrokken partijen.

Om dergelijke overlappingen te 

vermijden, werd vanuit de over-

heden, het werkveld en de belan-

genorganisaties gevraagd om de 

informatie over wegenwerken te 

centraliseren. Voormalig Vlaams 

minister van Openbare Werken 

Kris Peeters reageerde in april 

2006 positief op het voorstel voor 

een ‘draaiboek wegenwerken’. 

Het Agentschap Wegen en Ver-

keer kreeg daarna de opdracht 

om de wegenwerken in Vlaande-

ren in kaart te laten brengen. Het 

resultaat is het Coördinatiepunt 

Wegenwerken.

›»
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Wegenwerken.be

Veiliger verkeer dankzij goed geïnformeerde weggebruikers 

Nuttig instrument bij opmaak minderhinderplannen

Duidelijke informatie zal leiden 

tot minder ergernis bij alle weg-

gebruikers. En correcte informatie 

komt zeker ook de verkeers- 

veiligheid ten goede. Wegen-

werken uitvoeren zonder hinder 

te veroorzaken, is uiteraard niet 

mogelijk. Wanneer overheden en 

de verschillende instanties echter 

met elkaar samenwerken, kan de 

hinder voor bedrijven, handelaars, 

weggebruikers en de bewoners zo 

klein mogelijk gehouden worden. 

Daar heeft iedereen belang bij. Het 

Coördinatiepunt Wegenwerken wil 

actief meewerken aan het terug-

dringen van de hinder op onze 

Vlaamse wegen. 

Vooruitblik

Momenteel geeft www.wegenwerken.be een overzicht van werken 

die uitgevoerd (zullen) worden op de Vlaamse gewestwegen. In de 

loop van 2008 zullen ook de wegenwerken op alle andere wegen in 

Vlaanderen in de databank ingevoerd worden. Ondertussen wordt ook 

gewerkt aan een onderliggend systeem waardoor bijvoorbeeld ook de 

nutsmaatschappijen kunnen deelnemen aan het CPW.

Het Coördinatiepunt Wegenwerken 

heeft ook een eigen website: www.

wegenwerken.be. Deze website 

is een extra hulpmiddel voor alle 

studiebureaus en diensten die met 

wegenwerken bezig zijn. Met één 

druk op de knop zien zij wie op 

welke plaatsen werken uitvoert of 

zal uitvoeren. Deze website is ook 

een nuttige informatiebron voor 

wie minderhinderplannen moet 

opstellen.

›» ›»
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(1) art. 14.08 = 'Uitgaven met betrekking tot het beheer 

van het autosnelwegen- en wegennet en aanhorigheden, 

met inbegrip van de winterdienst en het gewone onderhoud 

van de regiegebouwen'.

Onder dit begrotingsartikel ressorteren o.a. de uitgaven 

voor het jaarlijks weerkerend onderhoud (vast of repe-

titief onderhoud) van de gewestwegen zoals maai- en 

veegwerken, aanbrengen van wegmarkeringen en win-

terdienst (leveren van chemische smeltmiddelen, strooien 

en sneeuwruimen).

(2) art. 14.09 = 'Uitgaven met betrekking tot de exploi-

tatie-, onderhouds- en beheerskosten van elektrische en 

elektromechanische inrichtingen, aangelegd op het auto-

snelwegen- en wegennet'.

Onder dit begrotingsartikel ressorteren o.a. de uitgaven 

voor wegverlichting, verkeerslichten, verlichte signalering en 

afbakening, uitrustingen van kunstwerken (tunnels, pomp-

stations, enz.), praatpalen, weerstations, bewakings- en 

detectieapparatuur voor het verkeer, roodlichtcamera's, 

asweeginstallaties, enz.

(3) 2006 = cijfers na begrotingscontrole 2006
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Overzicht budgetten vast onderhoud gewestwegen 

Algemene uitgavenbegroting - programma Wegen (programma 63.10)

Hieronder vindt u een overzicht van de budgetten die door het Agentschap Wegen en Verkeer besteed 
werden van 2000 tot en met 2007.

Evolutie bestede budgetten



Overzicht budgetten Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) - 
deel Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

(1) art. 363F1211 = 'Uitgaven in verband met studies en 

ondersteuning in het kader van het wegwerken van zwarte 

of gevaarlijke punten in het wegverkeer, het uitwerken 

van minderhinderplannen en de coördinatie van wegen- 

infrastructuurwerken'. Om te kunnen bepalen welke gevaarlij-

ke punten prioriteit hebben en hoe het wegwerken en/of her-

inrichten concreet zal dienen te gebeuren, zullen hieromtrent 

voorafgaandelijke projectstudies moeten worden uitgevoerd 

die op dit begrotingsartikel worden aangerekend.

(2) art. 363F5111 = 'Investeringssubsidies aan de VVM (De 

Lijn) ter verbetering van de infrastructuur van het openbaar 

vervoer op de wegen in samenhang met de verbetering 

van de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en de mul-

timodale bereikbaarheid, alsmede de uitgaven met betrek-

king tot de beveiliging van het personeel en de openbaar 

vervoergebruikers'. 

(3) art. 363F6301 = 'Investeringssubsidies aan de lokale 

overheden ter ondersteuning van het fiets- en doortochten-

beleid en schoolomgevingen van het Vlaamse Gewest en 

daaraan verbonden kosten voor onteigeningen, aankopen in 

der minne, specifieke studies en overdracht van wegen'.

Dit begrotingsartikel kadert in het globale Vlaamse mobili-

teitsplan ter bevordering van de verkeersveiligheid, zoals in 

het regeerprogramma werd opgenomen.

Een gezamenlijke aanpak op alle beleidsniveaus moet een 

vermindering van het aantal verkeersslachtoffers met één 

derde nastreven. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 

zal hieraan concreet meewerken door het versneld aanleg-

gen van nieuwe fietspaden en doortochten en het veiliger 

maken van de schoolomgevingen. De lokale besturen kun-

nen het Agentschap hierbij aanvullen door zelf sommige 

infrastructuurwerken uit te voeren waarvoor zij dan op een 

investeringssubsidie van het Vlaamse Gewest kunnen reke-

nen. Hiervoor zullen specifieke mobiliteitsconvenanten met 

de lokale besturen worden afgesloten. 

(4) art. 363F7311 = 'Investeringsuitgaven voor structureel 

onderhoud van wegen en kunstwerken en ter structurele 

bestrijding van de verkeersoverlast en de omgevingshinder 

alsmede ter bevordering van verkeersveiligheid en -comfort, 

verbetering van verkeersleefbaarheid en ter bevordering van 
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de multimodale bereikbaarheid i.v.m. de gewestwegen met 

inbegrip van de fietspaden en de kunstwerken alsmede de 

benodigde elektrische en elektromechanische installaties, 

de MER-studies, de streefbeeldstudies, de specifieke project- 

studies, de kosten m.b.t. verkeersomleiding, de bijzondere 

kosten voor de versnelde uitvoering van werken en de aan-

kopen en onteigeningen en de daaraan verbonden lasten'.

AWV staat in voor de uitvoering van wegenwerken in het 

kader van het structureel onderhoud en nieuwe investerings-

uitgaven voor de Vlaamse gewestwegen.

De uitgaven voor structureel onderhoud en investeringen 

door AWV kaderen in het mee helpen realiseren van de vijf 

strategische doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaande-

ren: het waarborgen van de bereikbaarheid, het garanderen 

van de toegankelijkheid, het verzekeren van de verkeers- 

veiligheid, het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en 

het vrijwaren van de milieu- en natuurkwaliteit.

(5) art. 363F7312 = 'Werken en leveringen van bouwkundige 

en elektromechanische aard met inbegrip van voorberei-

dende haalbaarheids- en uitvoeringsstudies met betrekking 

tot het verkeersbeheer in de grootstedelijke gebieden Brussel, 

Antwerpen en Gent, o.a. ten voordele van de doorstroming 

van het openbaar vervoer op de voorstedelijke vervoersassen 

en de uitbouw van grootstedelijke multimodale verkeersinfor-

matie- en beheerscentra met inbegrip van de daarbijhorende 

specifieke hard- en software, ten behoeve van het Agent-

schap AWV, AOSO en de VVM'.

Het doelmatig gebruik van de bestaande capaciteit van 

de weginfrastructuur ter bevordering van de mobiliteit en 

om het economisch verlies ten gevolge van verkeersknel-

punten tegen te gaan, staat centraal in het Mobiliteitsplan 

Vlaanderen. Met de inzet van telematicasystemen op de 

hoofdwegen en op de secundaire wegen, voor het inwinnen 

en verwerken van actuele verkeersinformatie en vervolgens 

terugsturen van verkeersinformatie naar de weggebruiker, 

kunnen de verkeersstromen beter worden beheerd met als 

doel de mobiliteit te bevorderen. De projecten die op dit 

begrotingsartikel aangerekend worden, hebben tot doel het 

beleid rond de ontwikkeling van deze verkeerscentra verder 

te ontwikkelen.

(6) art. 363F7315 = 'Investeringsuitgaven in het kader van een 

veilige schoolomgeving'. Het betreft hier een artikel ingevoerd 

bij de begrotingscontrole 2005 voor het veiliger maken van de 

schoolomgevingen in Vlaanderen door het invoeren van een 

‘zone 30’. Het federaal Ministerieel Besluit d.d. 26 april 2004 

bepaalt dat, behoudens te motiveren uitzonderingen, tegen 

1 september 2005 in alle schoolomgevingen een ‘zone 30’ 

gerealiseerd dient te worden.

(7) art. 363F7316 = 'Investeringsuitgaven ter bevordering 

van de doorstroming van het openbaar vervoer'. In het kader 

van de afgesloten beheersovereenkomst tussen de Vlaamse 

regering en de VVM De Lijn, heeft de Vlaamse Regering er zich 

toe verbonden om via AWV investeringsprojecten te realiseren 

die de doorstroming van het openbaar vervoer op de gewest-

wegen moeten bevorderen. Meer bepaald gaat het om de 

volgende projecten: de jaarlijkse aanleg van minstens 25 km 

vrije bus- en/of trambanen en de evaluatie en bijsturing van 

een derde van de verkeerslichten langs gewestwegen. 

(8) 2006 = cijfers na begrotingscontrole 2006

100 Evolutie bestede budgetten 
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102 Gevaarlijke punten

Gevaarlijke punten
Veiliger verkeer, vooral voor de zachte weggebruiker, is een terechte prioriteit voor de Vlaamse bevol-
king en de Vlaamse overheid. Sinds 2003 trok Vlaanderen reeds 350 miljoen euro extra uit om gevaar-
lijke punten weg te werken. Tegen 2010 zouden de 800 gevaarlijkste punten op de Vlaamse wegen 
verdwenen moeten zijn. 

Hierbij vindt u een overzicht van het aantal projecten en de stand van zaken per provinciale afdeling van het 

Agentschap (stand op 01/03/2008).

Voorontwerp

Antwerpen 177 op 185 afgewerkt

Vlaams-Brabant 128 op 129 afgewerkt

Limburg 189 op 193 afgewerkt

Oost-Vlaanderen 154 op 159 afgewerkt

West-Vlaanderen 130 op 134 afgewerkt

TOTAAL 778 op 800 afgewerkt (= 97%)

Het voorontwerp gebeurt volledig door TV3V. 

Van de 800 projecten zijn er 117 die via een 

kleine ingreep (zonder ontwerpstudie en 

aanbesteding) gerealiseerd konden worden. 

Daarnaast zijn er nog eens 28 projecten die 

volledig door AWV zelf afgewerkt worden.

Ontwerp

Antwerpen 143 op 185 afgewerkt

Vlaams-Brabant 82 op 129 afgewerkt

Limburg 124 op 193 afgewerkt

Oost-Vlaanderen 97 op 159 afgewerkt

West-Vlaanderen 84 op 134 afgewerkt

  TOTAAL   530 op 800 afgewerkt (= 66%)

Het ontwerp wordt opgemaakt door een 

extern studiebureau (er werd hiertoe 1 con-

tract per provincie afgesloten) onder toezicht 

van TV3V. Het streefdoel is om tegen eind 

2008 90% van de ontwerpstudies afgewerkt 

te hebben.

Aanbesteding
Antwerpen 122 op 185 gegund

Vlaams-Brabant 59 op 129 gegund

Limburg 109 op 193 gegund

Oost-Vlaanderen 84 op 159 gegund

West-Vlaanderen 64 op 134 gegund

TOTAAL 438 op 800 gegund (= 55%)

De aanbestedingsprocedure wordt uitge-
voerd door het extern studiebureau onder 
toezicht van TV3V. Het streefdoel is om tegen 
eind 2008 65% van de projecten aanbesteed 
en gegund te hebben.

Uitvoering

Antwerpen 76 op 185 uitgevoerd

Vlaams-Brabant 39 op 129 uitgevoerd

Limburg 72 op 193 uitgevoerd

Oost-Vlaanderen 62 op 159 uitgevoerd

West-Vlaanderen 43 op 134 uitgevoerd

  TOTAAL                292 op 800 uitgevoerd (= 37%)

De uitvoering gebeurt door een aannemer 
die via de procedure van de beperkte of 
openbare aanbesteding gecontracteerd 
wordt. Het streefdoel is om tegen eind 
2008 50% van de projecten uitgevoerd te 
hebben.
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Aantal kilometer wegen

Afdeling autosnelwegen

op- en afritten  

autosnelwegen

overige  

gewestwegen

ringwegen  

met snelweg-

statuut

overige  

ringwegen Totaal

Antwerpen 203,78 122,44 959,88 23,70 59,59 1369,38

Vlaams-Brabant 142,84 100,83 557,74 51,57 45,62 898,60

Limburg 102,21 36,17 1051,30 14,26 1203,95

Oost-Vlaanderen 194,52 193,00 983,51 67,83 26,40 1465,25

West-Vlaanderen 188,43 67,36 1197,50 55,90 1509,19

Vlaanderen 831,78 519,80 4749,92 143,09 201,78 6446,37

De volgende twee tabellen geven een overzicht van het aantal kilometer wegen en fietspaden dat 
beheerd wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Aantal kilometer fietspaden (her)aangelegd

Afdeling 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totaal

Antwerpen 32,5 27,2 38,2 24,1 45,6 10,9 18,6 27,9 17,1 242,1

Vlaams-Brabant 30,9 6,1 15,7 21,3 30,1 11,8 13,8 27,6 157,3

Limburg 66,8 41,8 50,9 52,1 66,1 11,4 10,6 10,4 26,5 336,6

Oost-Vlaanderen 8,8 43,5 37,1 24,6 58,1 10,5 1,4 33,3 8,4 225,7

West-Vlaanderen 20 13,8 13,5 46,3 32,5 9,9 6,8 64,8 207,6

Vlaanderen 159,0 132,4 155,4 168,4 232,4 54,5 37,3 85,4 144,4 1169,2

104 Wegen en fietspaden beheerd door AWV

Wegen en fietspaden beheerd door AWV
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einde van het jaar aanvragen via 

gemeenten en nutsmaatschappijen 

worden overgemaakt aan de afde-

lingen. Deze dossiers worden wel 

ingeschreven voor dat beschouwde 

Vergunningen en adviezen
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Aanvragen voor adviezen en vergunningen die door het Agentschap Wegen en Verkeer behandeld wor-
den, hebben betrekking op

bouwaanvragen (bouwen, ver-• 

kavelen, slopen, stedenbouw-

kundige attesten, enz.);

publiciteit (alle aanvragen voor • 

het plaatsen van publiciteit op 

het openbare en private do-

mein);

bezetting domein (zowel tijde-• 

lijke inname van het openbaar 

domein, door bijvoorbeeld wer-

finrichtingen, als permanente 

inname, door o.a. caféterras-

sen);

nutsmaatschappijen (alle aan-• 

vragen voor het leggen van 

leidingen op het openbaar 

domein).

De grafieken hiernaast geven de 

cijfers weer die betrekking hebben 

op de bouwaanvragen. Per afdeling 

wordt een onderscheid gemaakt 

tussen eenvoudige en complexe 

dossiers. De eenvoudige dossiers 

zijn dossiers die via de delegatie van 

bevoegdheden door de districten af-

gehandeld mogen worden. De com-

plexe dossiers zijn dossiers waarover 

de respectievelijke afdelingen een 

beslissing moeten nemen.

Het is mogelijk dat binnen een afde-

ling, of zelfs voor het totaal over 

alle afdelingen, er meer dossiers 

afgehandeld zijn dan er ontvangen 

werden. Dit komt omdat op het 

Vergunningen en adviezen

jaar, maar slechts het jaar nadien 

afgehandeld en worden daarom 

gevoegd bij de afgehandelde dos-

siers van dat jaar.
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Kabinetsnota’s

Parlementaire vragen

Kabinetsnota’s en parlementaire vragen

Het Agentschap Wegen en Verkeer beantwoordt jaarlijks een hele reeks kabinetsnota’s en parlementaire 

vragen. Hier vindt u een overzicht van het aantal behandelde dossiers per afdeling.

Kabinetsnota’s en parlementaire vragen
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Personeelscijfers 2007
In 2007 had het Agentschap 1694 personeelsleden in dienst. Als een van de grootste agentschappen bin-
nen de Vlaamse overheid wil het Agentschap Wegen en Verkeer een modern personeelsbeleid voeren.
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Evolutie van het aantal personeelsleden 2000-2007

Bij de interpretatie van deze gegevens dient u er wel rekening 
mee te houden dat als gevolg van de BBB-hervorming de 
structuur van het Agentschap Wegen en Verkeer niet identiek 
is met die van de vroegere administratie Wegen en Verkeer.

De afdeling Personenvervoer en Luchthavens, die vroeger 

deel uitmaakte van de administratie Wegen en Verkeer, werd 
overgeheveld naar het departement.

De afdelingen Elektriciteit en Mechanica Antwerpen (EMA) 
en Gent (EMG) maken tegenwoordig wel deel uit van het 
Agentschap Wegen en Verkeer.
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07

AANWERVINGEN (2007)

Niveau Geslacht

A Totaal A B Totaal B C Totaal C D Totaal D Eindtotaal

Leeftijd M V M V M V M V

18 - 35 19 6 25 6 3 9 40 11 51 48 19 67 152

36 - 50 2 1 3 1 1 15 7 22 17 1 18 44

51 - 59 2 2 1 1 2 4

Eindtotaal 21 7 28 7 3 10 57 18 75 66 21 87 200
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Indeling van het aantal werknemers per geslacht
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18 - 35 36-50 51-59 60-65 Totaal

Statuut A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot

Contractueel 0 1 2 5 8 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 12

Stagiair 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Statutair 3 1 1 0 5 1 0 0 0 1 7 0 20 14 41 9 1 23 14 47 20 2 44 28 94

Eindtotaal 4 2 3 5 14 1 0 2 3 6 7 0 20 14 41 9 1 23 14 47 21 3 48 36 108

Gedwongen vertrek

18 - 35 36 - 50 51 - 59 60 - 65 Totaal

Statuut A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot

Contractueel 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3

Statutair 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 4 6

Eindtotaal 0 0 1 2 3 0 0 0 2 2 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0 2 6 9

Natuurlijke uitstroom

18 - 35 36 - 50 51 - 59 60 - 65 Totaal

Statuut A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot

Contractueel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Statutair 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 14 17 36 6 3 17 21 47 10 4 31 39 84

Eindtotaal 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 14 17 36 6 3 17 22 48 10 4 31 40 85

Einde contract

18 - 35 36 - 50 51 - 59 60 - 65 Totaal

Statuut A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot A B C D Tot

Contractueel 0 0 2 29 31 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 31 34

Statutair 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Eindtotaal 0 0 2 31 33 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33 36

Vrijwillig vertrek 

UITDIENSTTREDINGEN (2007)
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Verwerkte oproepen

114

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

21.000

24.000

27.000

30.000
EM

EMG

EMA

To
ta

al

A
nd

er
e

Te
le

tr
an

sm
is

si
e

U
itr

us
tin

g
 w

at
er

w
eg

en

Vo
er

tu
ig

te
lp

os
te

n

D
yn

am
is

ch
e 

si
gn

al
is

at
ie

bo
rd

en

Pr
aa

tp
al

en

W
eg

ve
rli

ch
tin

g

Ve
rk

ee
rs

si
gn

al
is

at
ie

EMA en EMG

Permanentie EMA en EMG
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De permanentie van EMA neemt buiten de kantoor-
uren (tussen 17 en 7 uur op werkdagen en op alle 
zaterdagen, zondagen en feestdagen) de wacht-
dienst van EMG over. Hierdoor ligt het aantal ver-
werkte oproepen van EMA gevoelig hoger dan dit 
van EMG.
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Winterdienst
Niet alleen de burgers, maar ook de economie 
heeft er baat bij dat de wegen steeds berijd-
baar zijn. De winterdienst, vaak ook strooidienst 
genoemd, staat daarom in de winterperiode 24 
uur op 24 en 7 dagen per week paraat om de 
gewest- en autosnelwegen ijs- en sneeuwvrij te 
houden.

Omdat het in Vlaanderen niet overal even hard vriest 

of ijzelt, werd Vlaanderen opgedeeld in 30 distric-

ten. Per district beslist een verantwoordelijke of de 

winterdienst uitrukt. Hij neemt deze beslissing op 

basis van de gegevens van de verschillende meet- en 

voorspellingsstations.

De districtsverantwoordelijke kan beslissen om een 

onmiddellijke of een preventieve actie uit te voeren. 

Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de winterdienst 

al een paar uur voor het glad wordt, begint te strooien 

om op die manier de kans op ijzelvorming te ver-

minderen. 

Tegenwoordig wordt het agressieve calciumchloride 

(CACl2) niet meer gebruikt. Het Agentschap Wegen 

en Verkeer geeft de voorkeur aan het meer milieu-

vriendelijke natriumchloride (NaCl), beter bekend als 

keukenzout.

Winter Verbruik dooimiddelen 
in ton (natriumchloride)

Kostprijs x 1000 euro Totaal

Strooien dooimiddelen Contracten met  
aannemers

2003-2004 56.586 3.289 7.417 10.706

2004-2005 64.033 3.842 9.953 13.795

2005-2006 62.064 7.599 6.013 13.612

2006-2007 17.350 1.104 2.651 3.755

Cijfers 

In de onderstaande tabel wordt het volume van de gebruikte dooimiddelen en de kostprijs van de winterdienst 

in de periode 2003-2007 weergegeven.
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Gemiddelde over 20 winters 

De voorbije twintig jaar (sinds 

1987) werd er gemiddeld 36 960 

ton zout gestrooid tegen een kost-

prijs van 2.182.000 euro. De winter-

dienst kost gemiddeld 6.560.000 

euro per jaar. 

In de winter van 1989-1990 wer-

den er het minst dooimiddelen 

(9113 ton, waarvan 109 ton calci-

umchloride) gebruikt. De meeste 

dooimiddelen werden ingezet in 

de winter van 1990-1991 (65 416 

ton, waarvan 1702 ton calcium-

chloride).

Uiteraard hangen de gebruikte 

hoeveelheden af van de winter-

toestand. Omdat niet alle winters 

even streng zijn, is vergelijken 

moeilijk. 

Door betere machines te gebrui-

ken en het zout te bevochtigen, 

heeft de winterdienst nu minder 

dooimiddelen nodig om hetzelfde 

resultaat te behalen. Toch is het 

zoutverbruik in de loop der jaren 

niet drastisch gedaald. Dat komt 

omdat er als gevolg van de toe-

nemende verkeersdrukte meer en 

meer preventief wordt gestrooid.

Verbruik dooimiddelen in ton Kostprijs x 1000 euro

Gemiddelde 36.960 6.560

Minimum 9.113 2.627

Maximum 65.416 10.945
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