
Snelheid en wegmarkeringen – 
visie AWV 

Veerle Schoutteet  
met medewerking van  

 Sophie De Vlieger (specialist horizontale en verticale signalisatie) 

 Gert De Wilde (jurist) 



Inleiding / huidige situatie 
Vlaanderen 



Vandaag 

‣ Standaard 90 km/h buiten de bebouwde kom 

‣ Snelheid aanduiden door middel van verkeersborden 

‣ Toegelaten snelheid hangt af van: 

‣ Mengen/scheiden verkeer 

‣ Fietsvoorzieningen 

‣ Oversteekvoorzieningen 

‣ Schoolomgevingen 

‣ Kruispunten 

‣ Vergevingsgezindheid 

‣ … 

‣ Wegbeheerder bepaalt de toegelaten snelheid 
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Huidige situatie gewestwegen 

8% 

60% 

28% 

4% 

Snelheidsregimes op gewestwegen buiten de 
bebouwde kom (zonder A-wegen, R0, R1, R2 en 

R4) 

50 km/h

70 km/h

90 km/h

120 km/h
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Standaard 70 km/h buiten bebouwde kom 
 

 

Tenzij anders aangeduid door C43 

 

Uitzonderingen via dienstorder MOW/AWV/2016/02 Snelheid op 
gewestwegen buiten de bebouwde kom 
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Vanaf 1 januari 2017 



Voorstel herkenbaarheid 
snelheidsregimes door middel van 
markeringen 
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Concept herkenbaarheid en leesbaarheid 

‣ Wegaanhorigheden/elementen gebruiken om wegbeeld te versterken en 
leesbaarheid te verhogen! 

‣ Snelheidsregimes ondersteunen 
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Praktische uitwerking dmv 
markeringen 
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Langsmarkeringen bubeko 
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Wettelijke bepalingen langsmarkeringen 

‣ OVERLANGSE MARKERINGEN DIE RIJSTROKEN AANDUIDEN 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

11 

Onderbroken  
overschrijdbaar 

Doorlopend  
niet overschrijdbaar 

Doorlopend en onderbroken naast elkaar 

Overschrijdbaar/niet overschrijdbaar 

Busstrook 
overschrijdbaar om de rijbaan te verlaten soms 

overschrijdbaar of om af te slaan 

BOB Spitsstrookmarkering 
soms overschrijdbaar 



Wettelijke bepalingen langsmarkeringen 

‣ OVERLANGSE MARKERINGEN DIE DE RAND VAN DE RIJBAAN 
AANDUIDEN 
 
 
 

 
 
 Werkelijke rand          parkeren verboden 
 
 
 

 
 
 

Denkbeeldige rand  
 

Deze markeringen zijn overschrijdbaar hetzij om de rijbaan te verlaten, hetzij om 
zich te parkeren aan de andere kant van de markering (denkbeeldige rand) 
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Wettelijke bepalingen langsmarkeringen 

‣ OVERLANGSE MARKERINGEN DIE EEN FIETSPAD AANDUIDEN 
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Nieuwe voorstellen juridisch bekeken 

‣ Dubbele onderbroken markering 
 
 
 
 
= fietspad, in het midden van de rijbaan, juridisch niet berijdbaar. 
= Conventie van Wenen (art. 26 c);diagram A.6): onderbroken dubbele 
verwittigingsstreep, die aanduidt dat rijrichting van een rijstrook reversibel is. 

 
‣ Dubbele doorlopende markering 

 
 
 

 
= dubbele randmarkering = 2 gescheiden rijbanen 
= Overschrijdbaar om de rijbaan te verlaten, dus de facto ook om in te halen via 
de andere rijbaan 
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Mogelijke pistes om snelheden met wegmarkeringen 
aan te duiden – waar? 

‣ Rechts? 

‣ Midden? 

‣ … 
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Wat met… 

‣ Snelheidsafbouw ter hoogte van kruispunten? 

‣ Lagere snelheden ter hoogte van bochten? 

‣ Zone 30 Schoolomgeving? 

‣ 2x2 met middenberm? 

‣ Wegen zonder markeringen? 

‣ Links- of rechtsafslagstroken? 

‣ Busstroken/BOB’s? 
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Wat met… wegenwerken? 

 Ander snelheidsregime 

 

‣ Tijdelijk verwijderen – 
hermarkeren 

 budget 

‣ Afplakken of zwart maken 

 niet realistisch 

 ten koste van 

eigenschappen van 
markering (kleur, 
performantie…) 
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Wat met… dynamische snelheidsregimes? 

‣ Wegmarkeringen in contradictie 
met dynamisch verkeersbord 
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Wat met… het soort wegdek? 

‣ Kasseien? Steenslag?... 
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Wat met… het soort weg? 
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Wat met…de combinatie met fietssuggestiestroken? 
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Wat met… uniformiteit en leesbaarheid? 
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Wat met… de technologie? 

‣ Lane Keeping Assistance (LKP) 

‣ Lane Departure Warning (LDW) 

‣ …  
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Hoe aanbrengen? 

‣ Gekleurde loper met een officiële wettelijke markering erop? 

‣ Volledig inkleuren van de rijbaan? (stroefheidsproblemen, budget…) 

‣ Fijne streep? (zichtbaarheid?) 

‣ Symbolen op de rijbaan? (nadelen voor motorrijders) 

 

‣ STREEP (doorlopend of stippellijn?) VLAK SYMBOOL  

 

‣ Officiële markeringen kunnen niet aangepast worden andere verliezen zij 
hun regulerende kracht (cfr. Voorbeeld Nl.) 
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Gekleurde wegmarkeringen – juridisch – kleur? 

‣ Verdrag van Wenen (laat enkel wit en geel toe) 

‣ Gele markering (verkeersreglement) enkel voor tijdelijke wegmarkeringen 
of parkeerverbod 

‣ Wit = permanent 

‣ Geel = tijdelijke wegmarkeringen (enkel de overlangse markeringen die 
een rijstrookscheiding aanduiden, geen dwarsmarkeringen) 

‣ Rood = fietspaden (DO) 

‣ Okergeel = fietssuggestiestroken (DO) 

‣ Blauw = gehandicapten 

‣ Groen = laadpalen 
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Gekleurde wegmarkeringen - technisch 

‣ Kostprijs (ook jaarlijks onderhoud) 
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Gekleurde wegmarkeringen - technisch 

‣ Permanent geel is minder performant 
dan wit zowel voor zowel dag- als 
nachtzichtbaarheid 

 

‣ Niet alle kleuren zijn UV-bestendig 

30 



Gekleurde wegmarkeringen - technisch 

‣ Wat met aanpassing snelheidsregime? 

‣ weghalen markeringen kan leiden 
tot spooklijnen 
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Gekleurde wegmarkeringen - technisch 

‣ Dubbele lijn impliceert breder 
wegprofiel 
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Gekleurde wegmarkeringen - technisch 
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‣ Dagzichtbaarheid - nachtzichtbaarheid 



Gekleurde wegmarkeringen - technisch 

‣ Kleurenblinden 
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‣ Ongevoelig 
voor rood 

‣ Ongevoelig 
voor groen 

‣ Ongevoelig 
voor blauw 



Gekleurde wegmarkeringen - technisch 

‣ Kleurenblinden 
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‣ Ongevoelig 
voor rood 

‣ Ongevoelig 
voor groen 

‣ Ongevoelig 
voor blauw 



Gekleurde wegmarkeringen - technisch 

‣ Kleurenblinden 
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‣ Ongevoelig 
voor rood 

‣ Ongevoelig 
voor groen 

‣ Ongevoelig 
voor blauw 



Wensbeeld? 
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Alternatief? 
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Alternatieven 

‣ Snelheidszones? (70 km/h vanaf 1 januari 2017) 
‣ Art. 65.5  
 
10. Snelheidszones worden aangeduid door het verkeersbord C43 waaraan overeenkomstig 65.5.3. zonale geldigheid wordt 
gegeven. 
Vanaf het zonebord tot het eindezonebord is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan de zonale snelheid. 
Het zonebord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot de desbetreffende snelheidszone. Het bord mag links herhaald 
worden. 
Wanneer binnen de zone het bord C43 een andere snelheid aanduidt, dan geldt vanaf het volgende kruispunt opnieuw de 
zonale snelheid. Het zonebord wordt niet herhaald. 
Binnen de snelheidszone mag geen bord C43 worden geplaatst die een hogere snelheid aanduidt dan de zonale snelheid. 
Wanneer binnen de zone, een erf, woonerf, of schoolomgeving wordt afgebakend, dan geldt vanaf het einde van het erf, 
woonerf of schoolomgeving opnieuw de zonale snelheid. Het zonebord wordt niet herhaald. 
Wanneer binnen de zone een bebouwde kom wordt afgebakend, dan moet op het einde van de bebouwde kom het zonebord 
evenwel opnieuw geplaatst worden. 
Wanneer binnen de zone een andere snelheidszone wordt afgebakend, dan moet op het einde van de andere snelheidszone 
het zonebord opnieuw geplaatst worden. 
De punten 65.5.6. tot en met 65.5.9. zijn niet van toepassing op snelheidszones. 
 
11. De wegbeheerder mag binnen de snelheidszone aan verlichtingspalen en verkeerspalen een zelfklevend vignet of 
herkenningsbord bevestigen met een afbeelding van het verkeersbord C43 die zonale snelheid in herinnering brengt. 
Het vignet en het herkenningsbord dienen als herkenningsteken en hebben op zich geen bindende gevolgen voor de 
weggebruiker. 
De minister bevoegd voor het wegverkeer kan de plaatsingsvoorwaarden en de afmetingen van het vignet en het 
herkenningsbord bepalen. 
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http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/248-art6565.5.3
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/248-art6565.5.6


Waar mogelijks te plaatsen? 

‣ In zone 50 bubeko en zone30 

‣ In situaties die de weggebruikers doen twijfelen 

‣ Overgangsgebieden 

‣ Verlaten van bibeko 

‣ Bij wegen waar de breedte van de weg aanleiding kan geven tot 
sneller rijden 

‣ Waar geen herkenningstekens te plaatsen? 

‣ Bibeko 

‣ Landbouwwegen 

‣ Waar geen snelheidszones zijn (C43 na elk kruispunt) 

‣ Openbare verlichting 

‣ Katafoten 
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Waarom herkenningstekens beter dan markering 

‣ Universeel gekend (C43) 

‣ Markeringen zijn een nieuw en complex systeem 

‣ Wegenwerken (vignetten kunnen afgeplakt worden) 

‣ Beiden hebben geen juridische waarde 

‣ Retroreflectie van herkenningstekens 

‣ Niet te plaatsen bij 70 km/h 
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Besluit 
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Besluit 

‣ Leesbaarheid en herkenbaarheid! 

‣ Echter nieuw voorstel moet praktisch implementeerbaar zijn 

‣ Afwachten effect standaard 70km/h bubeko 
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