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Dienstorder MOW/AWV/2011/6 
 
d.d. 10.03.2011 
 

 
 

Titel: Richtlijnen voor het aanbrengen van voetgangersoversteken 

Voorgesteld door: 
(stuurgroep) 

Verkeer en Mobiliteit (AVVG) 

Kenniscluster: 4. Verkeer en Mobiliteit 
4.4. Verkeersmodi 
4.4.1. Voetgangersverkeer 

Verspreiding: 
Intern / extern 

 

Vervangt dienstorder: LIN/AWV 2003/4 
LI/AWV 93/13 

Verwijst naar dienstorder:  

Bijlagen: 1 

Geldig vanaf:  

 

Trefwoorden: voetgangersoversteken, verkeersveiligheid. 
 
 
Dit dienstorder is een actualisatie en bijsturing van het dienstorder LIN/AWV 2003/4 betreffende 
richtlijnen voor het aanbrengen en de uitrusting van voetgangersoversteken, rekening houdende met 
de bepalingen uit het Vademecum Voetgangersvoorzieningen. 
In dit dienstorder wordt eveneens het dienstorder LI/AWV 93/13 betreft plaatsingsmodaliteiten Bi-flash 
langs gewestwegen opgenomen en geactualiseerd. 
 

A) Aandachtspunten inplanting voetgangersoversteekplaatsen 

 
De locatie en de inplanting van een voetgangersoversteekplaats dient met de nodige omzichtigheid te 
gebeuren. Men dient erover  te waken dat de veiligheid van de weggebruikers niet vermindert door de 
aanleg van een voetgangersoversteekplaats. De voorrang voor de overstekende voetganger is in 
deze niet onbelangrijk. Een voetgangersoversteekplaats kan dan ook maar indien de overstekende 
voetganger(maar evenzeer de voetganger die op het punt staat om over te steken) manifest in het 
straatbeeld aanwezig is en het gemotoriseerde verkeer zich voldoende rekenschap kan geven van 
zowel de voetgangersoversteekplaats als van de overstekende voetganger. 
 
De oversteekbaarheid van een weg is dan ook meer dan de aanleg van een voetgangersoversteek.  
Bij niet gemarkeerde voetgangersoversteekvoorzieningen kan plaatsgebonden ingegrepen worden in 
de weginrichting zodat een oversteekgelegenheid gesuggereerd wordt (bijvoorbeeld door 
middeneilanden, uitstulpingen, rijbaanversmallingen, snelheidsverminderingen, andere 
materiaalkeuze), zonder dat er een voetgangersoversteekplaats ingericht wordt. 
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Op deze manier wordt het oversteekcomfort bewust verhoogd en wordt de aandacht van de 
weggebruikers getrokken.  
 
Een voetgangersoversteekplaats kan maar voorzien worden indien de looplijnen voldoende kwalitatief 
ingericht zijn voor de voetgangers. Dit wil zeggen dat er voetpaden aanwezig zijn en/of dat de 
voetgangersoversteekplaats kadert in een voldoende uitgeruste (wandel-)route, verbindingswegje, 
doorsteek. 
 
Een voetgangersoversteekplaats dient (voornamelijk voor het gemotoriseerd verkeer) voldoende 
zichtbaar te zijn om geen verkeersonveilige oversteek te creëren. Rekening houdend met de 
stopafstand, de som van de reactieafstand en de remafstand (ook rekening houdend met de 
voetganger die aanstalten maakt om over te steken), wordt de minimale zichtbaarheid van de 
voetgangersoversteekplaats bepaald. 
 
Toegelaten snelheid VOP zichtbaar op 
30 km/uur 30 m 
50 km/uur  70 m 
70 km/uur  120 m 
90 km/uur  180 m 

 
Een voetgangersoversteekplaats die niet gelegen is aan een kruispunt dient met de nodige 
omzichtigheid geplaatst te worden en heeft tot doel om specifieke voetgangersstromen te 
kanaliseren. Indien er in de nabije omgeving een kruispunt aanwezig is, is het aanbevolen om de 
voetgangersoversteekplaats te voorzien ter hoogte van het kruispunt. 

 

B)  Kwantitatieve voorzieningen voetgangersoversteekplaatsen 

 
Dit hoofdstuk behandelt de kwantitatieve voorzieningen voor voetgangersoversteken. In het licht van 
de principes verwoord in dit hoofdstuk wordt een kruispunt waarop aan beide zijden een 
voetgangersoversteek wordt aangebracht, beschouwd als één (gebundelde) 
voetgangersoversteekplaats. 
 
Wanneer kan men bij weinig verkeer, ook zonder oversteekplaatsen, oversteken zonder veel 
wachttijd? 
 
Wanneer er een beperkte hoeveelheid gemotoriseerd verkeer op een weg is, dan vindt de voetganger 
gemakkelijk en snel een voldoende groot hiaat tussen 2 voertuigen om aan een normale stapsnelheid 
veilig de overkant van de weg te bereiken. In dat geval zal de modale voetganger niet bereid zijn om 
een omweg af te leggen om een (veiligere en comfortabelere) oversteekplaats te bereiken. In die 
omstandigheden zijn oversteekplaatsen theoretisch overbodig. 
Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat: 

− een gemiddelde wachttijd tot 5 sec. als "goed" te bestempelen is; 

− een gemiddelde wachttijd tussen 5 sec. en 10 sec. als redelijk te bestempelen is. 
Deze algemene voorwaarden worden praktisch als volgt vertaald: voor een bepaald gewenst hiaat 
kan men, voor een Poisson-verdeelde voertuigenstroom, uitrekenen tot welke voertuigintensiteit men 
hoger vermelde gemiddelde wachttijden haalt.  
 
Als algemene voorwaarde wordt uitgegaan van volgende richtwaarden van de maximum wachttijd om 
te kunnen oversteken buiten oversteekplaatsen: 

− 5 sec. in de kerngebieden van bebouwde kommen. Kerngebieden zijn die centrale gedeelten 
van de bebouwde kommen waar wonen en handel sterk verweven zijn en waar het 
voetgangersgebeuren primeert; 

− tussen de 5 à 10 sec. buiten de kerngebieden van de bebouwde kommen; 
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− 10 sec. in de overgangsgebieden. Overgangsgebieden zijn gebieden met een vrij belangrijke, 
maar verspreide bebouwing. De bebouwingsdichtheid is de verhouding tussen de totale lengte 
van de gevels en de lengte van het wegvak. Men onderscheidt 3 klassen: kleiner dan 1/3, 
tussen 1/3 en 2/3 en groter dan 2/3. Een gebied wordt als overgangsgebied beschouwd 
wanneer er aan 1 wegzijde een bebouwingsdichtheid van minimum 1/3 is en er aan de andere 
wegzijde ook (minstens enkele) woningen staan. 

 
In deze wordt een stapsnelheid van 1m/sec aangenomen. 
 
 (bijlage : curve) 

 
(bron : ASVV, 2004) 
 
 
 
 
Zo is bijvoorbeeld bij een oversteeklengte van 7 m (= 2 rijstroken voor de beide richtingen samen op 
een weg met 2 rijstroken of de 2 rijstroken van één weghelft van een weg met 2 x 2 rijstroken) een 
vereist hiaat van 7 sec. bij de normale stapsnelheid van 1 m/sec nodig om de oversteekbeweging te 
maken. Uit de grafiek valt af te lezen dat bij minder dan 500 vtg/u de gemiddelde wachttijd kleiner is 
dan 5 sec. en dat bij meer dan 800 vtg/u de gemiddelde wachttijd hoger is dan 10 sec. (bij een 
oversteeklengte van 7 m). 
 
De aandacht wordt dan ook gevestigd op het feit dat wegen met 2 rijstroken, met in het midden van 
de weg een rustpunt, zoals een middeneiland (zodat men per rijstrook slechts één richting moet 
aanschouwen), een theoretisch hogere voertuigintensiteit aankunnen om de oversteekbeweging te 
maken. 
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Oversteekplaatsen bij matig verkeer (op lokale en secundaire wegen III met 2 rijstroken) 
 
Indien in functie van het gebied (kerngebied bebouwde kommen, buiten kerngebieden bebouwde 
kom, overgangsgebieden) de benodigde hiaattijd, gerelateerd aan de voertuigintensiteit aanwezig is, 
zijn er theoretisch geen oversteekplaatsen nodig. 
 
Omdat bezwaarlijk aanvaard zal worden dat wanneer de voertuigintensiteit beneden een 
grenswaarde blijft er geen oversteekplaatsen nodig zijn, terwijl voor intensiteiten net boven die 
grenswaarde oversteekplaatsen wel kunnen, wordt het begrip “matig verkeer” ingesteld. 
 
Met matig verkeer wordt de voertuigintensiteit bedoeld, die nauw aanleunt bij de voertuigintensiteit 
waar de benodigde hiaattijd niet aanwezig is. 
 
Daarom kunnen bij dergelijke intensiteiten toch oversteekplaatsen worden gerealiseerd in bebouwde 
kommen en overgangsgebieden op lokale en secundaire wegen: 

– bij school, ziekenhuis, bejaardentehuis, halte openbaar vervoer waar minstens 20 
overstekende voetgangers zijn op het spitsuur voor het voetgangersverkeer; 

− op andere plaatsen waar er minstens 40 overstekende voetgangers zijn op het spitsuur voor 
het voetgangersverkeer. 

 
Voetgangersoversteekplaatsen voor wegen met matig verkeer - Minimale tussenafstand 
 
Omgeving Lokale weg en 

secundaire weg III met 
2 rijstroken 

Secundaire weg I en II en 
secundaire weg III met 
meer dan 2 rijstroken 

kerngebied van een 
bebouwde kom 150 m 225 m 
bebouwde kom buiten het 
kerngebied 210 m 315 m 
overgangsgebied 270 m 405 m 
 
Oversteekplaatsen bij druk verkeer  
 
Indien in functie van het gebied (kerngebied bebouwde kommen, buiten kerngebieden bebouwde 
kom, overgangsgebieden) de benodigde hiaattijd niet aanwezig is, gerelateerd aan de 
voertuigintensiteit, wordt dit beschouwd als “druk verkeer”. 
 
Voetgangersoversteekplaatsen voor wegen met druk verkeer - Minimale tussenafstand 
 
Omgeving Lokale weg en 

secundaire weg III met 
2 rijstroken 

Primaire en secundaire 
weg I en II en secundaire 
weg III met meer dan 2 
rijstroken 

kerngebied van een 
bebouwde kom 

100 m 150 m 

bebouwde kom buiten het 
kerngebied 

140 m 210 m 

overgangsgebied 180 m 270 m 
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Tabel kwantitatieve voetgangersvoorzieningen 
 

 Lokale weg 
Secundaire weg III 
met 2 rijstroken 
(aanname 7 m 
wegbreedte zonder 
middenberm) 

Secundaire weg 
(I en II) 
Secundaire weg 
III met meer dan 
2 rijstroken 

Primaire weg 
II 

Primaire weg 
I 

Kerngebied 
bebouwde 
kom 

> 500 vtg/u tussenafst. 
min. 100 m 
 
< 500 vtg/u en bij 40 
voetgang/u of 20 
voetgang/u bij school, 
ziekenhuis, 
bejaardentehuis, halte 
OV: tussenafst. min. 
150 m 

 
Als VW² > 2x107 
tussenafst. min. 
150 m 

  

Bebouwde 
kom buiten 
kerngebied 

> 650 vtg/u tuss.afst. 
min. 140 m 
 
< 650 vtg/u en bij 40 
voetgang/u of 20 
voetgang/u bij school, 
ziekenhuis, 
bejaardentehuis, bij 
halte OV: tussenafst. 
min. 210 m 

 
Als VW² > 
2,5x107 
tussenafst. min. 
210 m 

 
Als VW² > 
3x107  
en ≥ 40 
voetgang/1u 

 
VW² > 5x107  
en ≥ 50 
voetgang/1u 

Overgangs-
gebied 

> 800 vtg/u  
tussenafst. min. 180 m 
 
< 800 vtg/u en bij 40 
voetgang/u of 20 
voetgang/u bij school, 
ziekenhuis, 
bejaardentehuis, halte 
OV: tussenafst. min. 
270 m 

 
Als VW² > 3x107 
tussenafst. min. 
270 m 

 
Als VW² > 
5x107  
en ≥ 40 
voetgang/1u 

 
VW² > 7x107 
en ≥ 50 
voetgang/1u 

Buitengebied  
Als VW² > 3x107   

 
Als VW² > 5x107  

 
Als VW² > 
7x107 

 
Als VW² > 
9x107 

 
Bij een tram in eigen bedding is het aantal oversteekplaatsen beperkter: weg is dan met 1 categorie 
te verhogen 
V = aantal voetgangers per uur 
W = aantal personenwageneenheden per uur (1 vrachtwagen = 2 personenwagens) 
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C)  Kwalitatieve voorzieningen voetgangersoversteekplaatsen 

 
Bij de kwalitatieve voorzieningen werd uitgegaan van de volgende (hoofd)klassen van voorzieningen: 

I. oversteek met basisvoorzieningen (geëigende wegmarkeringen en verkeersborden), 
desgevallend bijkomend middeneiland, uitstulping, rijbaanversmalling, snelheidsvermindering, 
andere materiaalkeuze 

II. oversteek in combinatie met horizontale snelheidsremmer (poort onder een of andere vorm, 
voetpaduitstulping, middengeleider, ….) of met verticale snelheidsremmer (plateau) 

III. oversteek met verkeerslichten of rotonde 
IV. ongelijkgrondse kruising 

 
Per hoofdklasse zijn er onderverdelingen en eventueel extra voorzieningen. 
Algemeen geldt: 

– hoe verder van de kern van de bebouwde kom;  
– hoe hoger de toegelaten snelheid;  
– hoe "hoger" de wegcategorie;  
– hoe minder het gemotoriseerd verkeer er voorrang moet afstaan aan ander verkeer;  
– hoe langer het tijdsperspectief; 

hoe hoogwaardiger (I -> IV) de bescherming van voetgangersoversteekvoorzieningen moet zijn. 
 
Tabel kwalitatieve voetgangersvoorzieningen 
 

Vtoegelaten Lokaal 
Secundaire III met 2 
rijstroken 

Secundair I, II en III met 
meer dan 2 rijstroken 

Primair  

30 km/u of 
vaste zone 
30 

In principe geen VOP 
nodig tenzij  
aan kleuter- of 
basisschool of locaties 
met grote 
voetgangersstromen (bv 
stationsomgevingen)  

= I 

  

≤ 50 km/u  ≥ I 
Op 2x2 wegen buiten krpt ≥ Ia 

Uitzonderlijk Ia 

≤ 70 km/u  Krpt zonder voorrang ≥ I 
Krpt met voorrang ≥ II 

Buiten krpt ≥ IIa 

≥ III  

≤ 90 km/u  ≥ III ≥ III (=verkeerslichten)  
> 90 km/u   IV 

 
Voorzieningen : a = aandachtsportiek 
 
In bijlage 1 aan dit dienstorder een schets van een weg met drie mogelijke situaties: doorgaand 
wegvak, kruispunt met en zonder voorrang. 
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D)  Schoolomgeving 

 
Een schoolomgeving zonder verkeerslichten en niet gelegen aan een kruispunt wordt steeds van bi-
flashes voorzien. 
Onder bi-flash verstaat men een signalisatie die uitgerust is met twee heldere en opvallende lichten, 
geplaatst links en rechts onder een verkeersbord. 
Deze lichten lichten alternerend op. 
Ten einde de plaatsing van de bi-flash langs gewestwegen te uniformiseren, zijn volgende richtlijnen 
in acht te nemen: 
 

1. Bi-flash installaties worden enkel geplaatst ter hoogte van (gemarkeerde) 
voetgangersoversteekplaatsen aan scholen voor kleuter-, lager- of middelbaar onderwijs, die 
niet beveiligd zijn door verkeerslichten. 

2. Een bi-flash installatie mag enkel onder het aanwijzingsbord F49 geplaatst worden. Een bord 
F49 wordt niet geplaatst aan oversteekplaatsen aan kruispunten of aan de oversteekplaatsen 
voor voetgangers die beschermd worden door driekleurige verkeerslichten. Op die locaties 
wordt dan ook geen bi-flash geplaatst. 

3. De aanvraag tot plaatsing dient te gebeuren via de gemeente (in overleg met de 
schoolgemeenschap) aan AWV. 

4. De leverings- en plaatsingskosten, de exploitatie- en onderhoudskosten zijn ten laste van het 
Vlaamse Gewest.  

5. De bi-flash mag enkel werken tijdens de schoolperiodes en dus niet tijdens het verlof 
(inbouwen van vakanties) en de weekends.  
De installatie mag niet permanent werken. Ze mag enkel werken bij de aanvang en het einde 
van de school. 

– Bij begin: 30 min. voor en 15 min. na. 
– Bij einde: 15 min. voor en 30 min. na. 

De werking dient automatisch te worden ingesteld. 
6. Indien mogelijk dienen gelijktijdig andere structurele veiligheidsmaatregelen onderzocht en 

eventueel genomen te worden zoals:  
– verplaatsing van de uitgang van de school naar een naastgelegen secundaire straat;  
– uitstulpen van de voetpaden t.h.v. de gemarkeerde voetgangersoversteek; 
– de gemarkeerde voetgangersoversteek niet recht tegenover de uitgang aanbrengen 

(geleiding met bijvoorbeeld beugels, paaltjes);  
– aanleg van een voldoende breed plaatselijk middeneiland zodanig dat de oversteek 

van de gewestweg in tweemaal kan gebeuren;  
– het stilstaan en parkeren in de nabijheid van de voetgangersoversteek  

(+ 20m) fysisch onmogelijk maken teneinde de zichtbaarheid te optimaliseren;  
– aanstelling van wettelijk voorziene gemachtigde opzichters.  

7. Zelfs indien de aanvrager de kosten op zich zou nemen, mag de bi-flash installatie enkel 
geplaatst worden ter hoogte van scholen, vermeld onder punt 1. Dit teneinde wildgroei te 
voorkomen.  
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E)  Richtlijnen voor het aanbrengen van punctuele verlichting t.h.v. 
voetgangersoversteekplaatsen 

 
De bepalingen, voorzien in het dienstorder AWV 98/5 van 18 juni 1998, blijven behouden. Punctuele 
verlichting t.h.v. voetgangersoversteekplaatsen mag slechts aangebracht worden: 

– nadat er voldaan is aan hoger genoemde richtlijnen;  
– buiten de bebouwde kom of indien binnen de bebouwde kom: slechts op wegen met 2 x 2 

rijstroken en waar de snelheid beperkt wordt tot 70 km/u;  
– bij een luminantieniveau van de rijbaan tussen 0,5 en 2 cd/m² rekening houdend met de twee 

hoger vermelde voorwaarden.  
 
Hiertoe dient het luminantieniveau ter hoogte van de oversteekplaats bepaald te worden. Onderzoek 
naar dit luminantieniveau en naar de omgevings- en achtergrondverlichting is noodzakelijk. 
 
Bij een luminantieniveau van de rijbaan dat:  

– kleiner is dan 0,5 cd/m² is een punctuele verlichting slecht en dient de kwaliteit van de 
wegverlichting verbeterd te worden;  

– groter is dan 2 cd/m² is een punctuele verlichting overbodig en heeft ze eerder zelfs een 
negatief effect.  

Indien een punctuele verlichting geplaatst wordt, dient ze steeds juist vóór de 
voetgangersoversteekplaats in de rijrichting aangebracht te worden, zodat er 2 punctuele 
verlichtingen voorzien worden per voetgangersoversteekplaats. 
 

F)  Aanbevelingen voor de wegverlichting ter hoogte van voetgangersoversteekplaatsen 

– Een goede wegverlichting vanaf + 2 cd/m² ter hoogte van een voetgangersoversteek is het 
meest effectief.  

– Bij een goede wegverlichting, waarbij de lampen goed geplaatst zijn ten opzichte van de 
voetgangersoversteekplaats, zijn de voetgangers op de oversteek goed zichtbaar tegen de 
donkerdere achtergrond.  

– De wegverlichting dient ook de straatrand en de wachtzone ter hoogte van de 
voetgangersoversteek degelijk te verlichten.  

– Bij voetgangersoversteekplaatsen in een kruispuntsituatie dient de wegverlichting van het 
ganse kruispunt prioritair gesteld te worden ten opzichte van de plaatsing van een punctuele 
verlichting teneinde het "zwarte gat-effect" te vermijden.  

 

G) Procedure 

 
Nieuwe aanvragen die niet voldoen aan de vooropgestelde richtlijnen en/of waarbij infrastructurele 
aanpassingen op de rijweg voorgesteld of noodzakelijk geacht worden, moeten voorafgaandelijk voor 
advies voorgelegd worden aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV). Ook de dossiers 
over oversteekplaatsen, die uit het oogpunt van de verkeersonveiligheid voor de voetgangers best 
worden afgeschaft, dienen voor advies voorgelegd te worden aan de PCV. 
 

H)  Inwerkingtreding 

 
Dit dienstorder is van toepassing op alle nieuwe aanvraagdossiers vanaf heden. Na maximum één 
jaar wordt de toepassing ervan geëvalueerd met het oog op eventuele bijsturing. 
 
Dit dienstorder vervangt het dienstorder LIN/AWV 2003/4 van 22 juli 2003 en LI/AWV 93/13 van 5 
januari 1994. 
 
 
 
ir. Tom Roelants 
Administrateur-generaal 
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Bijlage 1 Bij dienstorder inzake richtlijnen voor het aanbrengen en de uitrusting van 
voetgangersoversteken. 

 
 
Minimaal vereiste kwalitatieve voorzieningen naargelang de wegsituatie: 
 
Doorgaand wegvak Kruispunt waar voorrang 

moet gegeven worden 
Kruispunt waar men 

voorrangsgerechtigd is 

 
 
 
 

 

 


