Voetpadenplan
Gemeente Wetteren

Waarom een voetpadenplan?
Doelstelling van het voetpadenplan is een coherent beleid voeren inzake trottoirs en verhoogde
bermen, met een duidelijke ruimtelijke visie. Op die manier worden verharde trottoirs enkel nog
aangelegd vertrekkende vanuit een duidelijke een beleidsvisie, en niet op individuele basis op vraag
van de burger.
De opmaak van een voetpadenplan kadert in het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid, en
dient te beantwoorden aan de 5 hoofddoelstellingen zoals vooropgesteld op Vlaams niveau:
1. Vrijwaren van de bereikbaarheid:
De bereikbaarheid van alle functies moet voor de voetganger gegarandeerd worden.
2. Garanderen van de toegankelijkheid:
Streefdoel is het garanderen van de mobiliteit voor iedereen, ook voor wie geen auto bezit of
kan besturen. Het publiek domein moet voor iedereen op een comfortabele manier
toegankelijk zijn, met extra aandacht voor personen met een beperking.
3. Verzekeren van de veiligheid:
Bij voetgangers speelt zowel de subjectieve als objectieve veiligheid een belangrijke rol. De
voetganger is immer de meest kwetsbare weggebruiker t.a.v. het gemotoriseerd verkeer.
Ook sociale veiligheid speelt een belangrijke rol.
Afhankelijk van de ruimtelijke kenmerken van de omgeving, kan gekozen worden voor
verharde trottoirs of onverharde bermen. Binnen bebouwde kom is het aantal
voetgangersverplaatsingen het hoogst. De infrastructuur dient hier dan ook aan aangepast
zijn zodat verplaatsingen te voet (of met de fiets) de bovenhand nemen boven
verplaatsingen met de wagen.
4. Verbeteren van de verkeersleefbaarheid:
Een groter aandeel voetgangers zorgt voor een beperking van het verkeerslawaai en de
luchtverontreiniging. Ook zal de inrichting van het openbaar domein, afgestemd op de
zwakke weggebruiker, een positieve invloed hebben op de beleving van de ruimte in het
algemeen.
5. Terugdringen van de schade aan natuur en milieu:
Het voorzien van een samenhangend netwerk van voetgangersvoorzieningen heeft tot doel
verplaatsingen te voet te stimuleren waardoor minder vaak de auto zal genomen te worden.
Te voet gaan wordt beschouwd als de meest ecologische verplaatsingswijze.
Anderzijds betekent de aanleg van een verhard trottoir een bijkomende verharding,
waardoor infiltratieproblemen kunnen ontstaan, met wateroverlast tot gevolg. In
woonwijken met residentieel karakter blijk dat in de praktijk de aanleg van een verhard
trottoir er vaak toe leidt dat ook de volledige voortuin verhard wordt. Een groene berm
daarentegen heeft een actieve milieufunctie en wordt ecologisch beheerd.
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Zo moet het NIET..

Voorbeeld: Schuttersveld

Voorbeeld: Leegmolenakker

Voorbeeld: Koophandelstraat

Zo kan het WEL !

Voorbeeld: Cederdreef

Voorbeeld: Eikem

Voorbeeld: Klossebos (Zwijnaarde, Gent)

Voorbeeld: Roger De Neefstraat (Lokeren)
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Juridische en beleidsmatige context
Volgende documenten zijn bepalend en/of richtinggevend:
•

•
•
•
•
•
•

De omzendbrieven (OW 2003/01), waarvan de eerste reeds van 28 april 1883 dateert, bepalen
duidelijk dat ook langsheen de gewestwegen de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de aanleg
en het onderhoud van de trottoirs.
Vademecum Voetgangersvoorzieningen
Vademecum Fietsvoorzieningen
Vademecum Toegankelijk publiek domein
Categorisering van lokale wegen – richtlijnen, toelichting en aanbevelingen (Valère Donné, mei
2004)
Mobiliteitsplan (2012) en GRS gemeente Wetteren (in opmaak)
SAVE-charter gemeente Wetteren

Definities1
Bebouwde kom:
Een gebied met bebouwing en waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de verkeersborden F1, en
de uitvalswegen met de verkeersborden F3.
Straat:
Een openbare weg in een bebouwde kom die geheel of gedeeltelijk omgeven is met bebouwing en
met toegangen tot activiteiten langs de weg en die gekenmerkt is door het gedeeld gebruik van de
ruimte door verschillende soorten weggebruikers. De wegen die gelegen zijn in een zone 30, ofwel in
een woonerf of erf, zijn straten.
Trottoir:
Het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan, in ’t
bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers; het trottoir is verhard en de scheiding ervan
met de andere gedeelten van de openbare weg is duidelijk herkenbaar voor alle weggebruikers.
Het feit dat het verhoogd trottoir over de rijbaan doorloopt, brengt geen wijziging aan zijn
bestemming.
Voetganger:
Een persoon die zich te voet verplaatst. De personen die een kruiwagen, een kinderwagen, een
ziekenwagen of enig ander voertuig zonder motor dat geen bredere dan de voor de voetgangers
vereiste ruimte nodig heeft, aan de hand leiden en de personen die een fiets of een tweewielige
bromfiets aan de hand leiden, worden gelijkgesteld met voetgangers.
Verblijfsgebied:
Gebied bestaande uit een of meer straten waarin de verblijfsfunctie door de wegbeheerder
belangrijker gesteld wordt dan de verkeersfunctie.
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Bron: Wegcode (Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg dd° 1 december 1975, artikel 2)
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Zones met prioriteit voor de voetgangers
Naast de uitwerking van functionele en recreatieve voetgangersroutes, dienen ook gebieden te
worden afgebakend waarin de voetganger op de voorgrond treedt. Deze zones zijn opgenomen
binnen het verkeersreglement en hebben een juridisch statuut.
Voetgangerszone
Een voetgangerszone is een zone van één of meer openbare wegen waarvan de
toegang aangeduid is met het verkeersbord F103 en de uitgang met het
verkeersbord F105 (Art. 2.35 van het verkeersreglement).
Art. 22 sexies 2 van het verkeersreglement bepaalt dat de voetgangers in de
voetgangerszones de volledige breedte van de openbare weg mogen volgen. De
bestuurders die er mogen in rijden, moeten stapvoets rijden; ze moeten de
doorgang vrij laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de
voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen.
In die zones moeten de fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het
voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt. Het spelen is toegelaten. Het is verboden te parkeren
in die zones.
In Wetteren is er eind 2013 één voetgangerszone afgebakend; het sport- en recreatiedomein
de Warande.

Woonerf
Een woonerf is een zone van één of meer speciaal ingerichte openbare wegen
waarvan de toegangen aangeduid zijn met de verkeersborden F12a en de
uitgangen met de verkeersborden F12b. In een woonerf overweegt de
woonfunctie (Art. 2.32 van het verkeersreglement).
Artikel 22 bis van het verkeersreglement stelt onder meer dat binnen de woonerven de voetgangers
de ganse breedte van de openbare weg mogen gebruiken. Spelen is er eveneens toegelaten. De
bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen, zo nodig moeten zij
stoppen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren. Binnen een woonerf is de
snelheid beperkt tot 20 km per uur.
Bij de aanleg van een woonerf mag volgens het Ministerieel Rondschrijven van 23 juni 1978 de weg
mag niet verdeeld worden in een rijbaan en een trottoir, aangezien alle weggebruikers de gehele
breedte van de beschikbare ruimte mogen gebruiken.
In Wetteren is er eind 2013 één woonerf afgebakend; Begijneweidestraat – Meersstraat
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Zone 30
Een zone 30 is een gebied van één of meerdere straten waar de
verblijfsfunctie primeert of waar de verkeersfunctie ondergeschikt wordt
gemaakt op de verblijfsfunctie. De zone 30 wordt bij begin en einde van de
zone respectievelijk voorzien van de borden F4a en F4b. Logischerwijs is
binnen de door deze borden afgebakende zones de snelheid beperkt tot 30
km per uur (Art. 22quater van het verkeersreglement).

In Wetteren zijn er eind 2013 verschillende zone-30’s afgebakend. Binnen het mobiliteitsplan
worden bijkomende zones afgebakend die in aanmerking komen als zone 30. Het is dan ook
de bedoeling om in uitvoering van het goedgekeurd mobiliteitsplan deze stelselmatig uit te
breiden, kaderend in een gebiedsdekkend snelheidsplan.

Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters
Een openbare weg waarvan het begin aangeduid is met het verkeersbord F99a of F99b en het einde
met het verkeersbord F101a of F101b.

In Wetteren zijn er eind 2013 verschillende wegen aangeduid die voorbehouden worden voor
voetgangers, fietsers en al dan niet ruiters. Het gaat dan vooral om landbouwwegen of
doorsteken voor zwakke weggebruikers.

Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers
Het deel van de openbare weg dat wordt aangeduid met het verkeersbord D10 is
voorbehouden voor het gemengd verkeer van voetgangers en fietsers.
Het reglement van de wegbeheerder bepaalt dat D10 wordt gebruikt wanneer
geen gebruik kan worden gemaakt van het verkeersbord D9 (fietspad):
• wanneer de ruimte te gering is om het verkeer van fietsers en voetgangers te scheiden en de
veiligheid van de fietsers aldus beter gewaarborgd is over korte wegvakken of openbare
wegen, wanneer er veel verkeer op de rijbaan is en de toegestane maximumsnelheid ten
minste 50 km per uur is;
• wanneer het nodig is de voetgangers en de fietsers te verplichten wegen of weggedeelten te
volgen die veiliger zijn, zonder dat het mogelijk of nodig is het deel van de weg dat voor hen
is voorbehouden, te onderscheiden.

5

Bepalende elementen voor de opmaak van het plan
Volgende elementen kunnen worden opgesomd als basis voor de opmaak van het voetpadenplan:
•
•

Categorisering van het wegennet volgens de beleidsplannen
Fietsvoorzieningen

Categorisering van het wegennet
Voor de categorisering van het wegennet wordt, vanuit een langetermijnperspectief, uitgegaan van
de gewenste (hoofd)functie van de weg ten aanzien van de bereikbaarheid enerzijds en de
leefbaarheid anderzijds. Dit heeft heel wat gevolgen voor de ontwikkelingsperspectieven van de
geselecteerde wegen. Ook de aard van fiets- en voetgangersvoorzieningen wordt onder andere mede
bepaald door de plaats van de weg in de wegenhiërarchie.
Primaire wegen
Volgens de richtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) worden op hoofd- en
primaire wegen enkel gemotoriseerde weggebruikers toegelaten. Langs hoofd- en primaire worden
bijgevolg geen trottoirs voorzien.
Concreet voor de gemeente Wetteren is dit de hoofdweg E40 en de primaire weg type II N42 – N417
(tot aan de te ontwerpen verbinding Noordlaan - Zuidlaan).
 De hoofd- en primaire wegen worden bijgevolg buiten beschouwing gelaten binnen het
voetpadenplan.
Secundaire wegen
Binnen de gemeente Wetteren werden in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen
(PRS) enkel secundaire wegen type II geselecteerd. Bij de secundaire weg type II is de hoofdfunctie
van de weg het verzamelen op bovenlokaal niveau van verkeer dat afkomstig is van
mobiliteitsgenererende elementen van provinciaal/regionaal niveau, naar het hogere wegennet. In
mindere mate neemt de weg een verbindende taak op, in hogere mate is toegang verlenen mogelijk.
Vanuit het RSV en PRS wordt gesteld dat voor alle secundaire wegen de leefbaarheid langsheen de
weg dient te primeren op doorstroming en bereikbaarheid.
De secundaire weg zal uitgaan van een beperkter dwarsprofiel en een lagere richtsnelheid (bv. 50/70
km/u), waarbij (erf)ontsluiting mogelijk is. Er worden hoge eisen gesteld naar leefbaarheid, veiligheid
en de relatie tussen het publieke en private domein.
Volgende wegen zijn in het PRS geselecteerd als secundaire weg type II (allen gewestwegen):
• de te ontwerpen verbinding Noordlaan – Zuidlaan2;
• N9 Brusselsesteenweg;
• N416 Wegvoeringstraat van Achttien Augustuslaan tot Wichelen.

2

Incl. mogelijke nieuwe Scheldebrug (onderzoek nog lopende – GRS Wetteren)
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Lokale wegen3
Binnen de lokale wegen worden drie types onderscheiden (GRS en gemeentelijk mobiliteitsplan):
Lokale weg type I = lokale verbindingsweg:
• N417 Zuidlaan (van te ontwerpen secundaire weg tot N416)
• N416 Acaciastraat
• N407 K. Astridlaan – Nieuwe Brug - Kapellendries – Kalkensteenweg
• N400a Noordlaan
• N462 Massemensteenweg - Wetterensteenweg - Keibergstraat - Dorp - Dries
• Laarnesteenweg
Lokale weg type II = lokale gebiedsontsluitingsweg:
• Cooppallaan - Wetterensteenweg - Nieuwe weg - Kortewagenstraat – Heusdensteenweg (van
bedrijventerrein Stookte tot Heusden)
• Nieuwstraat – Jan Broeckaertlaan – N416 Warandelaan – N416 Achttien Augustuslaan als
‘binnenstedelijke verkeersas’ voor het centrum
• N400 Kwatrechtsesteenweg (van N9 tot te ontwerpen verbinding Noordlaan-Zuidlaan)
• Serskampsteenweg
• Smetledesteenweg
• Oordegemsteenweg (vanaf Zuidlaan)
Lokale weg type III = erftoegangsweg (woonstraat, winkelstraat, ventweg, landelijke weg, …):
alle overige wegen

De categorisering op zich is niet determinerend voor de keuze om al dan niet een verhard trottoir
aan te leggen. De grens van de bebouwde kom wordt echter wel als een determinerende factor
gezien. Een secundaire weg binnen bebouwde kom heeft namelijk een ander wegprofiel dan
diezelfde secundaire weg buiten bebouwde kom.
Met andere woorden, de ruimtelijke context van de weg is belangrijker dan de categorisering op zich.

Fietsvoorzieningen
Binnen verblijfsgebieden waar een maximale snelheid wordt opgelegd van 50 km/u geldt volgens het
Vademecum Fietsvoorzieningen het algemene principe dat fietsverkeer meer zichtbaar moet zijn in
het straatbeeld. Omdat in een dergelijk gebied omwille van de vele aanpalende functies en
erftoegangen nu eenmaal meer potentiële conflictpunten voorkomen, is het veiliger de snelheid van
het autoverkeer af te remmen tot 50 km/uur en de potentiële conflicten duidelijk te presenteren. De
fietser wordt meer in de aandacht van de automobilist gebracht. Anderzijds laat 50 km/uur nog geen
menging toe. Fietsvoorzieningen blijven noodzakelijk. De keuze tussen een vrijliggend of een
aanliggend verhoogd fietspad wordt bepaald op basis van de criteria zoals bepaald in het
Vademecum Fietsvoorzieningen.

3

De selectie van de lokale wegen kan mogelijks nog wijzigen naar aanleiding van de herziening van het GRS.
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Dit betekent dat er in verblijfsgebieden met een snelheidsregime van maximaal 50 km/u fietspaden
noodzakelijk zijn. Hier wordt dieper op ingegaan in het fietspadenplan (nog op te maken).
Bij een tekort aan beschikbare ruimte op het openbaar domein, en de noodzaak tot het aanleggen
van zowel voet- als fietspaden, kan overgegaan worden naar een gemengd fiets- en trottoir als
compromis-oplossing.

Het Vademecum Fietsvoorzieningen raadt het gebruik van gemengde fiets- en voetpaden enkel aan
als een uitzonderingsmaatregel:
•
•
•

als de scheiding van het fietsverkeer t.o.v. het autoverkeer noodzakelijk is omwille van
verkeersveiligheidsredenen (intensiteit en snelheid van het autoverkeer);
als het gebruik van het D9-bord (min. breedte fietspad is 1,50m) niet mogelijk is;
bij lage fietsintensiteiten en lage voetgangersintensiteiten. Op belangrijke loop- of fietsroutes
kan het risico op onderlinge conflicten verhogen.
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Het plan
Basis = de beslissingsboom
De beslissingsboom is opgebouwd rond:
Binnen versus buiten bebouwde kom
Doorgaand versus plaatselijk verkeer
Snelheidsregime // ruimtelijke context

1. Ligging binnen of buiten bebouwde kom
Een eerste keuze in de beslissingsboom wordt gemaakt op basis van de ligging binnen of buiten
bebouwde kom. De grens van de bebouwde kom is van verkeerstechnische aard, doch dient ruimer
te worden bekeken in kader van een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de eerste stap
wordt gezet op basis van de ruimtelijke context van de ruimere omgeving.
2. Doorgaand versus plaatselijk verkeer
Zowel binnen als buiten bebouwde kom kan een onderscheid gemaakt worden tussen wegen die
bedoeld zijn voor doorgaand verkeer, en wegen die enkel voor plaatselijk verkeer bedoeld zijn.
Wegen voor plaatselijk verkeer zijn gecategoriseerd als lokale wegen type III; woonstraten of
erftoegangswegen. Deze wegen voor plaatselijk verkeer kunnen op zich doodlopend of niet
doodlopend zijn.
3. Snelheidsregime // ruimtelijke context
Binnen bebouwde kom wordt een onderscheid gemaakt tussen centrumgebied, 50 km/u en 30 km/u.
Buiten bebouwde kom wordt een onderscheid gemaakt tussen het snelheidsregime en de ruimtelijke
context (verblijfskarakter, typologie bebouwing, ruimte openbaar domein).

Alle wegen die gelegen zijn binnen bebouwde kom worden voorzien van een volwaardig verhard
trottoir, met uitzondering van de straten met enkel plaatselijk verkeer én een maximaal
snelheidsregime van 30 km/u.
Buiten bebouwde kom worden enkel volwaardige verharde trottoirs voorzien op wegen met
doorgaand verkeer, met een sterk verblijfskarakter getypeerd door dichte aaneengesloten
bebouwing, en waar er voldoende ruimte op openbaar domein beschikbaar is om een volwaardig
verhard trottoir en volwaardig fietspad aan te leggen.
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Verhard trottoir
Ruimtelijke uniformiteit naar materiaal- en kleurgebruik
Algemeen
Er wordt maximaal gestreefd naar een ruimtelijke uniformiteit betreffende enerzijds
materiaalgebruik en anderzijds kleurgebruik. Hierna wordt het grondgebied van Wetteren ingedeeld
in enkele zones, waarbij elke zone uniform wordt ingericht.
Indien onder het trottoir nutsleidingen aanwezig zijn, wordt voor de aanleg van het trottoir steeds
gekozen voor kleinschalig materiaal. Op die manier is het trottoir makkelijk open te breken en terug
te herstellen, zonder bijkomende schade aan het openbaar domein. Grasdallen zijn om deze reden
niet aan te bevelen.
De kleur en het materiaal wordt vastgelegd door het gemeentebestuur. De ontwerper of aannemer
heeft nog steeds de vrijheid betreffende het legpatroon van het kleinschalig materiaal, weliswaar in
samenspraak met het gemeentebestuur.
Binnen het centrumgebied
Het centrumgebied bevindt zich volledig binnen bebouwde kom. Volgens de beslissingsboom worden
hier steeds verharde trottoirs voorzien. De materiaalkeuze van deze trottoirs kan worden
gedifferentieerd naargelang de zone binnen het centrumgebied (te integreren in beeldkwaliteitsplan
openbaar domein, incl. straatmeubilair).
Volgende zones kunnen worden onderscheiden binnen het centrumgebied:
Markt – Wetteren aan de Schelde
Kernwinkelgebied
Zone 30
(op heden beperkt tot het kernwinkelgebied, in het
mobiliteitsplan voorzien tot uitbreiding binnen de volledige
binnenstedelijke ring)

Natuursteen
Nog nader te bepalen
Kleur: grijs
Materiaal: geen natuursteen

Kernen buiten het centrum
De kernen buiten het centrum van Wetteren behoren meestal tot de bebouwde kom. Volgende
kernen kunnen onderscheiden worden:
• Kwatrecht (bubeko maar 50 km/u – al dan niet behorend tot de afbakening van het stedelijk
gebied)
• Ten Ede
• Overbeke
• Massemen
• Westrem-dorp
• Westrem-dries (bubeko maar 50 km/u)

Binnen deze kernen wordt steeds eenzelfde materiaal- en kleurgebruik vooropgesteld, om de
leesbaarheid te verhogen.
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Beschermd erfgoed
Het beschermd erfgoed ligt verspreid over het grondgebied van Wetteren. Om de monumentale
waarde van het erfgoed te benadrukken, wordt als materiaalgebruik rondom het beschermd
monument of dorpsgezicht natuursteen vooropgesteld.
Volgend beschermd erfgoed komt hiervoor in aanmerking: Sint-Jozefkapel, Fonteinpomp,
Gemeentehuis, Hof ten Hondert, Oude linde van Massemen, Posthotel, Prieeltje E40, Prinsenhof,
Rode hoeve, Sint-Annakerk Wetteren-ten-Ede, Sint-Gertrudiskerk, Sint-Martinuskerk Massemen,
Sint-Martinuskerk Westrem, Van Hauwermeirsmolen, Villa Julia.

Schoolomgevingen
De schoolomgevingen worden op het vlak van materiaalgebruik ingericht zoals hierboven
beschreven. Er wordt wel een ander accent gelegd op het vlak van straatmeubilair, met name het
gebruik van Octopus straatmeubilair.
Het Octopus straatmeubilair zorgt ervoor dat een school opvalt voor weggebruikers. Het signaleert
aan het gemotoriseerd verkeer dat er regelmatig kinderen in de buurt zijn en dat deze hun rijgedrag
moeten aanpassen. De uniforme aanpak resulteert in een hogere herkenbaarheid van
schoolomgevingen in heel Vlaanderen.

Kwaliteitseisen en ouderhoud
Trottoirs dienen te voldoen aan de minimumeisen inzake breedte en afscherming. Het streven naar
de toepassing van uniforme normen en richtlijnen inzake vormgeving vormt m.a.w. de betrachting:
•
•
•
•
•

een obstakelvrij trottoir moet minstens 1,50 m breed zijn;
als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2,00 m, dient steeds een minimale
obstakelvrije loopweg van 1,50 m breedte te worden gegarandeerd;
als de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1,50 m en 2,00 m, mag slechts
0,50 m hiervan door obstakels worden ingenomen;
wegen voor voetgangersverkeer met een breedte kleiner dan 1,50 m mogen slechts
aangelegd worden in straten met een rooilijnbreedte kleiner dan 9,00 m;
elke weg voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van minstens 1,00
meter breed en een vrije hoogte van minstens 2,10 m.

Het onderhoud van verharde trottoirs is steeds ten laste van het gemeentebestuur van Wetteren
(ook op gewestwegen).
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Ontbrekende schakels binnen het voetgangersnetwerk
In kader van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (eind 2013 nog in opmaak)
wordt aan de hand van structurerende concepten een globale aanpak geformuleerd voor de
functionele opwaardering van het netwerk van trage wegen in de gemeente. In deze aanpak worden,
behalve het conceptueel plan, een aantal prioritaire acties geformuleerd die tot een functionele
verbetering van dit netwerk zullen leiden.
Er wordt een concept opgemaakt waarin het gewenst netwerk van trage wegen wordt beschreven,
met een aanduiding van de ontbrekende schakels in dit netwerk van trage wegen. Dit netwerk kan
zowel functioneel als recreatief zijn, en zowel voor voetgangers als fietsers toegankelijk zijn. Het
materiaalgebruik van deze trage wegen wordt afgestemd op de omgeving en de functie van de weg.
Het functietoekenningsplan voor trage wegen kan hierbij een leidraad vormen.
Voetgangersdoorsteken worden bij voorkeur in een verhard materiaal aangesloten op de wegenis.

Groene berm
Kwaliteitseisen en ouderhoud
De gemeente wil er kansen geven aan groen door het aanbrengen van verharde trottoirs te mijden.
Dit kan alleen als de groene bermen bewandelbaar blijven. Zowel voor fietsers als voor voetgangers
is het onderhoud van (verharde en onverharde) bermen noodzakelijk vanuit veiligheidsoverwegingen
en aantrekkelijkheid van de routes. Wanneer een onderhoud van de bermen uitblijft, zullen, met
name bij de ruigere vegetatievormen (bomen, struiken), gevaarlijke situaties met overhangende
takken, losliggende bladeren en takken ontstaan. Anderzijds mag het onderhoud geen belasting op
het milieu vormen.
Bermen zijn ook groene linten in het landschap waarlangs planten en dieren zich in het landschap
kunnen verspreiden. Zij spelen een rol in de ecologische ontsnippering. Het onderhoud moet daarom
gebeuren binnen de regels van het bermbesluit:
•

•
•
•
•

niet maaien voor 15 juni. Een vroegere beperkte maaibeurt langs de rand van de verharding
is toegelaten in functie van de veiligheid. Deze zogenaamde veiligheidsmaaibeurt wil de
belijning, het straatmeubilair, enz. vrijhouden. Ze is ter breedte van een maaibalk ( maximum
1,25 m, liefst smaller). De veiligheidsmaaibeurt op gewestwegen gebeurt tussen 15 april en 1
juni. Desnoods kan deze veiligheidsmaaibeurt herhaald worden;
een tweede (algemene maaibeurt) mag slechts na 15 september gebeuren;
alle afgemaaid gras dient binnen de 10 dagen verwijderd te worden;
het gebruik van alle herbiciden is overal en altijd verboden;
door het opstellen van bermbeheersplannen, goed te keuren door de Minister van
Leefmilieu, kan van deze bepalingen afgeweken worden.
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Wat betreft het onderhoud van de groene bermen, zijn er twee opties:
•
•

Het onderhoud is volledig ten laste van de gemeente Wetteren;
Het onderhoud wordt deels ten laste opgedragen aan de eigenaar of huurder van het
aanpalende perceel.

Er wordt voorgesteld om beide opties te combineren, en hierbij een onderscheid te maken tussen
woonwijken en straten met een landelijk karakter (cfr. Stad Gent). Concreet betekent dit dat
volgende bepalingen worden opgelegd voor het onderhoud van groene bermen binnen het
grondgebied van de gemeente:
•

•

•

Woonwijken
In woonwijken (binnen bebouwde kom en buiten bebouwde kom zone 50 of zone 30 met enkel
plaatselijk verkeer) zijn eigenaars of huurders verantwoordelijk voor het onderhoud van de berm
voor hun woning. Bermen dienen in woonwijken te worden kortgemaaid en vrij te zijn van
obstakels voor voetgangers (bvb geen wildparkeren). Gebruik van pesticiden is hier overbodig.
Landelijke wegen
In landelijk gebied is de gemeente verantwoordelijk voor het bermbeheer langs wegen met
openbaar karakter. Ze volgt daarbij de bepalingen van het Bermbesluit. Eigenaars, huurders of
pachters blijven verantwoordelijk voor zwerfvuil en sluikstorten op de groene bermen voor hun
terrein, ook al worden die beheerd door de gemeente.
Opritten en andere verhardingen
Zowel in landelijke gebieden als in woonwijken blijft de gemeente verantwoordelijk voor alle
verhardingen op de bermen en op het openbaar domein. Eigenaars of huurders mogen zelf geen
extra verhardingen aanbrengen. Zoniet zullen de gemeentediensten deze verharding opnieuw
verwijderen.
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Fasering en uitvoering van het plan
Bij de fasering van het plan dient rekening gehouden te worden met enerzijds de huidige situatie of
de reeds geplande situatie (waarover reeds een beslissing genomen is), en anderzijds de gewenste
situatie. De aanleg en het onderhoud van trottoirs is prioritair ten opzichte van het vervangen van
trottoirs door een groene berm. Onderstaande tabel illustreert dit.

Huidige situatie

verhard trottoir

behoud

onverharde berm

Continu
onderhoud

gemengd
(verhard/onverhard)

te vervangen
door continu
verhard trottoir

behoud
Hoogste
prioriteit

te verwijderen

te vervangen
door verhard
trottoir

Lage prioriteit
(enkel bij onderhoud of
werken)

te vervangen
door continue
groene berm
Lage prioriteit
(enkel bij onderhoud of
werken)

Minimumafstand ten opzichte van de rijbaan
De minimale breedte van een trottoir bedraagt 1,50 meter. Indien de ruimte tussen de gevel van een
gebouw en de rand van de rijbaan kleiner is dan 1,50 meter, dan wordt een volledig verhard trottoir
voorzien over de volledige breedte van het betreffende gebouw.
Voorbeeld: Kortenbosstraat
Conform het voetpadenplan worden in de
Kortenbosstraat geen verharde trottoirs
aangelegd. De gevel van de woning aan de
rechterkant op de foto ligt echter op minder dan
1,50 van de rand van de rijbaan. Voor deze
woning wordt over de volledige breedte van de
voorgevel bijgevolg wel een verhard trottoir
aangelegd.
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Minimumafstand tussen twee verhardingen
De minimumafstand tussen 2 verhardingen (bijvoorbeeld: oprit tot een garage en aparte toegang tot
de voordeur) bedraagt 1,00 meter. Indien de ruimte tussen twee aan te leggen verhardingen kleiner
is dan 1,00 meter, dan dient deze tussenruimte ook verhard te worden. Van zodra de ruimte tussen
de 2 verhardingen groter is dan 1,00 meter, wordt tussen deze verhardingen een groene berm
voorzien.

Opmerking:
Er dient steeds een bepaalde marge gehanteerd te worden bij de hierboven gehanteerde
minimumafstanden (ten opzichte van de rijbaan, en tussen twee verhardingen). Deze vooropgestelde
minimumafstand dient als grootteorde te worden beschouwd en niet als exacte waarde. Elke
dergelijke situatie dient steeds ter plaatse bekeken te worden.

Wat met reeds aanlegde of contractueel voorziene, maar volgens het voetpadenplan te
verwijderen trottoirs?
Voor de aanleg van een trottoirs kan de inwoner in het verleden een vergoeding betaald hebben.
Indien dit verhard trottoir volgens het voetpadenplan dient gewijzigd te worden in een onverharde
berm, is het mogelijk dat de inwoner hiervoor een terugvordering van betaling eist.
Een trottoir kent in normale omstandigheden een levensduur van 20 jaar. Men kan de burger de som
terugbetalen pro rata van het aantal jaar dat de burger heeft beschikt over dit trottoir. Indien het
trottoir reeds langer dan 20 jaar gelegen aangelegd is, kan geen terugvordering geëist worden:
• Bestaand trottoir > 20 jaar => geen terugvordering mogelijk
• Bestaand trottoir < 20 jaar => terugvordering mogelijk pro rata het aantal jaar van gebruik
Anderzijds kunnen op heden al projecten zijn goedgekeurd, waarbij in de overeenkomst de aanleg
van een trottoir voorzien werd. In dit geval dient de overeenkomst te worden herbekeken, zodat er
alsnog aan het voetpadenplan beantwoord wordt.
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Bijlage: advies mobiliteitsraad 12 november 2013
Het voetpadenplan werd geagendeerd op de mobiliteitsraad van 12 november 2013, waarbij
onderstaand advies werd geformuleerd:

De toegankelijkheid van de berm of het trottoir is uiterst belangrijk voor de mobiliteitsraad. De norm
dient afgestemd te worden op de minder mobiele voetganger, rolwagens, … De raad vraagt
voldoende aandacht voor het vermijden van obstakels op het trottoir of de groene berm, het voorzien
van afgeschuinde boordstenen op strategische plaatsen, …
Het onderhoud lijkt hierbij zeer belangrijk, zowel bij groene bermen als bij trottoirs. In het centrum
van Wetteren liggen heel wat trottoirs is slechte staat. De raad bemerkt ook nog dat groene bermen
op landelijke wegen buiten bebouwde kom, maar tweemaal per jaar worden gemaaid (bermdecreet)
en hierdoor vaak niet begaanbaar zijn. Echter het aandeel voetgangers is er zeer beperkt, en wellicht
vooral recreatief.
De raad is van oordeel van het voetpadenplan een goed eerste stap is in de richting van visievorming,
maar dat het voetpadenplan toch niet kan losgekoppeld worden van een visie op de aanleg van
fietspaden (het fietspadenplan) en de verkeerscirculatie.
Bijvoorbeeld biedt het invoeren van eenrichtingsverkeer in smallere centrumstraten de kans om een
breder trottoir van minstens 1,50 meter aan te leggen. Op vandaag zijn veel trottoirs smaller
waardoor de toegankelijkheid niet kan gewaarborgd worden. Ook dient de problematiek van deels
parkeren op het trottoir goed bekeken te worden, aangezien dit in veel situaties erg hinderlijk is voor
voetgangers. Hetzelfde geldt voor werken (nutsleidingen, stellingen, …) waarbij het voetpad
grotendeels belemmerd wordt en voetgangers zich op de rijbaan moeten begeven.
Wat betreft de aanleg van fietspaden zijn er normen opgelegd vanuit de Vlaamse overheid
(Vademecum Fietsvoorzieningen). Indien het voetpad op bepaalde plaatsen te smal is, of er heel wat
belemmeringen aanwezig zijn (bvb verlichtingspalen), opteert de raad toch voor het sneller invoeren
van een gemengd fiets-voetpad.
Joke stelt dat een gemengd fiets- en voetpad niet direct de voorkeur wegdraagt (Vademecum
Fietsvoorzieningen Vlaamse overheid), aangezien voetgangers in conflict kunnen komen met
fietsverkeer. Het principe wordt bij voorkeur enkel toegepast indien er relatief weinig voetgangers
zijn. De raad benadrukt dat een gemengd fiets- voetpad toch nog altijd beter toegankelijk is voor
voetgangers dan een (moeilijk begaanbare) groene berm in buitengebied.
Anderzijds wordt ook de vraag gesteld of er bij wegen buiten bebouwde kom, met doorgaand verkeer,
een landelijk karakter en voldoende ruimte op openbaar domein niet kan geopteerd worden voor een
fietspad + groene berm in plaats van een gemengd fiets- en voetpad. Dit dient echter bekeken te
worden per situatie. Normaliter zal het hier steeds gaan om een vrijliggend fietspad, waarbij steeds
een groen berm aanwezig zal zijn als scheiding tussen de rijbaan en het fiets(voet)pad.
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De raad vindt het plan ambitieus en stelt zich toch wat vragen bij de realisatie ervan. In welke mate is
het voetpadenplan reeds gerealiseerd? Wordt er prioritair ingezet op bepaalde voetpaden?
Schepen De Wulf en Joke lichten toe dat er in de komende legislatuur weinig budget beschikbaar zal
zijn om echt een actief beleid hieromtrent te voeren. In de nota is een schema opgenomen
betreffende de uitvoering van het plan. De realisatie van “missing links” op het vlak van verharde
trottoirs zijn prioritair. Het vervangen van trottoirs door groene bermen zal enkel plaats vinden bij
werkzaamheden of groot onderhoud.
Er wordt gevraagd om de zwarte punten in Wetteren in kaart te brengen. Doch de meningen zijn
hierover verdeeld, omdat het aanduiden van dergelijke zwarte punten vaak subjectief is. De
mobiliteitsraad op zich kan dergelijke zwarte punten lijst niet opstellen, daarvoor is inbreng van
anderen nodig.
De vraag wordt gesteld of er een visie is op het plaatsen van paaltjes? Schepen De Wulf en Joke
antwoorden dat het plaatsen van paaltjes eigenlijk zo weinig mogelijk moet worden toegepast. Als
het trottoir breed genoeg is, dienen geen paaltjes te worden geplaatst. Het is wel een middel om op
plaatsen waar het voetpad op vandaag te smal is, de veiligheid van voetgangers te optimaliseren.
Een lid van de raad stelt zich de vraag of bij beschermde monumenten voor een ander
materiaalgebruik moet worden gekozen. Joke antwoordt dat dit in de huidige situatie reeds meestal
het geval is, en dat het gebruik van bvb natuursteen de monumentale waarde van het erfgoed
benadrukt. Joke geeft ook nog mee dat het aspect van materiaal- en kleurgebruik nog verder wordt
onderzocht. Belangrijk is dat er naar uniformiteit wordt gestreefd.

Algemeen kan worden geconcludeerd dat de mobiliteitsraad een gunstig advies geeft voor het de
principes van het voetpadenplan. De raad vindt het positief dat er met het plan een duidelijke visie
wordt gecreëerd. Wel vraagt de raad absoluut voldoende aandacht te besteden aan toegankelijkheid
(obstakels, voetpad te smal, parkeren deels op het trottoir) en het onderhoud. Slecht toegankelijke
voetpaden dienen prioritair te worden heraangelegd. Gemengde fiets- en voetpaden moeten kunnen
worden toegepast waar het aandeel voetgangers relatief beperkt is.
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