
van voeten en wielen 

Naar het voorbeeld van het schemaatje dat ik voor de 
Boomgaardstraat maakte (foto links), maakte ik voor enkele 
andere straten vereenvoudigde type-doorsneden om de 
ruimtevoorziening voor enerzijds voeten en anderzijds wielen, 
beter te duiden.  
Uiteraard zijn dat vereenvoudigingen, waarbij specifieke 
omstandigheden over het hoofd worden gezien.  

Daarbij dient opgemerkt : 

• dat aan kruispunten de ruimte voor wielen vaak nog groter is 
(door het onderbreken van de voetpaden, en door het 
verbreden van de rijwegen en de fietspaden).  

• dat de ruimte voor voeten ook voor talrijke andere dingen 
gebruikt wordt : verkeersborden, telefoon- en elektrische 
kasten, verlichtingspalen, parkeermeters, laadpalen, reguliere 
of irreguliere stalling van rijwielen, enz.  

• dat de voetganger zelfs in zijn kleine koninkrijk geen koning is, 
omdat zijn landje vaak door rijdende wielen veroverd wordt.  
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Charlottalei

Boomgaardstraat

Mechelsesteenweg

Mechelsesteenweg (met bomen)

Plantin en Moretuslei

Gitschotellei (Berchem)

Gitschotellei (Borgerhout) Stanleystraat

recentste realisaties

(naast spoorweg)



ik weet niet of er een precieze definitie van trottoir bestaat, daarom gebruik ik graag dit

let wel : de rode kleur is géén reglementaire aanduiding van een fietspad

fietspad en voetpad op het trottoirfietspad naast het trottoir



de plaatsing van het fietspad OP het trottoir heeft een belangrijke beperkende invloed op de bruikbare breedte van het voetpad

de vetergang van de fiets (met eventuele zadeltassen of andere objecten achteraan verzwaard) en de neiging van fietsers  
om de rechterboord van het fietspad te zoeken beperken het effectieve voetpad met 40 tot 50 cm

fietspad en voetpad op het trottoirfietspad naast het trottoir

schrikstrook 40 tot 50 cm
bij snelheden  
tot 25km/u



Normen voor fietsfaciliteiten 
spreken wel over afstanden tot 
boorden, tot palen, tot muren 
(illustratie stad Utrecht) en tot 
geparkeerde of rijdende auto's, 
maar spreken niet over de 
schuw- of schrikafstand die 
voetgangers wordt opgelegd. 



50 140 150 à 225

Deze foto, op een eerder smal (en oud) fietspad naast een breder voetpad 
(op de Borsbeekbrug) toont, aan de hand van het regenspoor, hoe fietsers 
de komst van snellere fietsen (brom- of zoef- of bak-fietsen) achter hen 

anticiperen, door uiterst rechts of zelfs naast het fietspad te rijden.
jvs©

parkeerstrook

obstakelstrook

Na aftrek van de schrikstrook 
t.o.v. de fietsers enerzijds, en van 
de obstakels anderzijds, blijft er 

van het brede voetpad slechts een 
éénpersoonsvoetpad over.

schrikstrook



110 cm

110 cm

omtrent op het voetpad geparkeerde fietsen 

Vermits het (veel) vaker fietsen dan auto's zijn, die op het 
voetpad staan geparkeerd, kijken we even naar de breedte 
die deze soms innemen.  We beperken ons tot gewone fietsen 
(geen bak- of cargofietsen), die weliswaar soms brede 
zakken naast het achterwiel hebben hangen. 

Deze twee fietsen werden op 10 juni 2020 op de Mechelse 
steenweg gefotografeerd — er stonden er nog vele andere. 
Op die plek bestaat het voetpad uit van die ouwe, getrouwe 
betontegels van 30cm op 30cm (en niet, zoals men steeds 
vaker elders ziet, de kleinere maat van bijna 22cm op 22cm). 
Beide fietsen staan zelfstandig (wat eerder zeldzaam is, de 
meeste lenen tegen een paal, een boom, een hek, waaraan ze 
ook zijn vastgemaakt). De bovenste is wel vastgemaakt aan 
een hekwerk, en wordt in zijn plaatsing enigszins gehinderd 
door een andere fiets (en door een paal?). De onderste werd 
niet vastgemaakt. 
Beide fietsen nemen een breedte van 110 cm in beslag. 
En laten van het voetpad 50 tot 60 cm vrij — wat in feite de 
veiligheidsafstand is die je als voetganger best tot de rand 
van een aanliggend fietspad bewaart.  
Niks dus.

tegels van 30 cm

tegels van 30 cm



het POTAS-principe 

Ik ga hier geen pleidooi houden voor het bekende STOP-
principe bij de aanleg van straten en pleinen (stappers - 
trappers - openbaar vervoer - particulier vervoer), want : 
• het wordt toch nooit gebruikt,  
• het heeft geen zin : je moet alle vervoersmodi samen 

bekijken (een tram- of busreiziger gaat ook te voet...), 
• de naam STOP is wel héél onhandig, aangezien het om 

verplaatsingen gaat. 

Maar ik stel wel vast dat men hier in Antwerpen volgens het 
POTAS-principe werkt.  De heraanleg van de Plantin en 
Moretuslei is er een prachtig voorbeeld van. 
• Particulier vervoer, 
• Openbaar vervoer, 
• Trappers, 
• Allerlei Andere Ambetante dingen, 
• Stappers. 

Let wel, POTAS, of Kalium, is weliswaar een nuttig element 
voor het functioneren van elk dierlijk leven, maar in hogere 
hoeveelheid ontregelt het de werking van het hart.   
Het wordt gebruikt om de doodstraf toe te dienen.

by-pass met dode hoek

voetpad in aanleg voetpad in aanleg

conflicten conflicten

De fietsers worden vooral 
op het trottoir gezet, 
(waarvan voor de 
voetgangers weinig 
overblijft) omdat ze daar 
het autoverkeer minder 
hinderen. 


