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Evaluatie fietsvoorzieningen langs de N14 vanaf het kruispunt 
R16/N14/Lispersteenweg tot aan de bebouwde kom van Malle. 
 
 

Lier 
 
Probleemstelling: 
Aan dit kruispunt is er regelmatig een veiligheidsprobleem. Het autoverkeer komende van 
de Lispersteenweg  Malle, rijdt er vaak nog door het rode verkeerslicht wat conflictueus is 
met het overstekend fietsverkeer dat groen heeft. 
 
Advies: 

- Ofwel alle takken van het kruispunt voorzien van onbemande roodlichtcamera’s (die 
trouwens ook de snelheid registreren). 

- Ofwel de tijd tussen het rood en het groen met enkele seconden verlengen.  
Gezien de dagelijkse verkeersdruk aan dit kruispunt, lijkt ons het eerste voorstel veruit het 
veiligste. 
 

 
 
 

Ranst 
 
Probleemstelling 1: 
De haag langs de N14 die het fietspad van de rijbaan scheidt is op vele plaatsen geheel of 
gedeeltelijk verdwenen of stuk/beschadigd (uitlaatgassen, omver gereden,…). 
 
Advies: 

- Haag vervangen door een sterkere soort die beter bestand is tegen de 
nevenverschijnelen van het dagelijkse verkeer. 

- Telkens daar waar de haag onderbroken wordt (aan kruispunten, opritten) zware  
(witte) betonnen palen plaatsen met reflectoren of reflecterende banden en dit 
precies naast de ononderbroken witte lijn die de rand van de rijbaan aanduidt. 
Hierdoor zullen automobilisten meer geneigd zijn om een grotere zijdelingse afstand 
te houden waardoor de overlevingskansen voor de haag alleszins verbeteren. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Gatso_Meter_speed_camera_in_Canberra.jpg
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Probleemstelling 2: 
Veiligheidsprobleem aan het kruispunt N14/Dorpstraat. Voertuigen die van de N14 rechtsaf 
draaien naar de Dorpstraat kunnen dit bijzonder vlot uitvoeren. Betreft immers een flauwe 
bocht waarbij je nauwelijks snelheid moet minderen. Aan het einde van de bocht dwarst 
echter het fietspad van de N14 de rijbaan. Fietsers bevinden zich hier in de voorrang 
(fietspad loopt door) en de auto’s moeten bijgevolg stoppen (verkeersbord B1 wordt zelfs 
na een 10-tal meter herhaald ). De aanwezige (amper) verhoogde inrichting 
(verkeersplateau) beantwoordt niet aan de gestelde verwachtingen en heeft nauwelijks 
enige invloed op de snelheid van het autoverkeer. 
 
Advies: 
De aanwezige verkeers- en infrastructuur voldoen niet. Dit kruispunt werd onoordeelkundig  
aangelegd en vraagt om ernstige veiligheidsproblemen. 
Het fietspad dient rechtdoor en in het verlengde van de N14 aangelegd te worden. Zo 
blijven de fietsers steeds zichtbaar voor automobilisten en voor het vrachtverkeer. 
Een heraanleg van dit kruispunt is noodzakelijk doch vrij duur en op korte termijn 
waarschijnlijk financieel niet mogelijk. Vandaar enkele voorstellen om toch de veiligheid op 
korte termijn te verbeteren in afwachting van een volledige heraanleg. 

- Aan het begin van de bocht en aan de verlichtingspaal een bi-flash plaatsen met een 
detectiecamera en eventueel met de tekst “fietsers in de voorrang!” of “opgelet 
fietsers!” 

- Het fietspad accentueren door het aanbrengen van led’s in de rijbaan. 
- Een rode slemlaag aanbrengen op het fietspad (de rode kleur is thans volledig 

vervaagd) en de witte onderbroken strepen eveneens een opfrisbeurt geven. 
- Ter hoogte van het bi-flash toestel eventueel bijkomend op de rijbaan in thermoplast 

in kleur de afbeelding van het verkeersbord A25 aanbrengen. 
 
 

bi-flash 
 

   A25 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratisrijbewijsonline.be/rijbewijsB/examen.php?site=gro&test=bordenwet&ei=gi--VJGVFoP3aOG4giA&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNGTw_TBHqUHuBiFBSVEBt6oGtD6jw&ust=1421836500033419
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 led’s in rijbaan 
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Probleemstelling 3: 
Aan het kruispunt N14/Stapstraat/Emblemseweg steken vaak fietsers en voetgangers de 
N14 over alsook veel schoolkinderen gezien de aanwezigheid van een school in de 
Stapstraat. Bovendien wordt de Stapstraat ook gebruikt als sluipweg. AWV zou bereid zijn 
om aan dit kruispunt verkeerslichten te plaatsen met een drukknop, enkel te bedienen door 
voetgangers en fietsers, op voorwaarde dat de Stapstraat ter hoogte van de N14 wordt 
afgesloten voor het autoverkeer. 
 
Advies: 

- Akkoord met het voorstel van AWV. Immers de Stapstraat is een lokale weg type III 
(woonstraat) en deze maatregel zal de veiligheid aan de school zeker verhogen. 

- Wij stellen bovendien voor om de Emblemseweg in te richten als fietsstraat. 
- Gezien de aanwezigheid van een school in de onmiddellijke omgeving van de 

gewestweg N14, lijkt het ons te overwegen om op de N14 in beide rijrichtingen de 
snelheid te verlagen tot 50 km/u (circa 150m voor het kruispunt) en op ongeveer 
50m voor het kruispunt dynamische verkeersborden zone 30 te plaatsen die 
geactiveerd worden bij het begin en het einde van de schooluren. 

- Indien er verkeerslichten geplaatst worden, kunnen de bi-flash toestellen worden 
weggenomen. 
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Probleemstelling 4: 
Juist voorbij het kruispunt met de Dorpstraat verandert het wegbeeld van de N14. De 
twee enkelrichtingsfietspaden worden vervangen door een tweerichtingsfietspad. Er is 
geen veiligheidsstrook tussen dit fietspad en de rijbaan. 
 
Advies: 

- Een goed gesignaleerde fietsoversteek moet aangebracht worden (zie onderaan, bij 
“ter afronding”) 

- Tegen of op de ononderbroken witte lijn die de rand van de rijbaan aanduiden, 
flexibele (dunne) reflecterende paaltjes plaatsen op regelmatige afstand.  

- De twee evenwijdige witte onderbroken strepen die volgens art 74 (KB 01/12/1975) 
een fietspad aanduiden moeten verwijderd worden en aan ieder kruispunt in beide 
rijrichtingen vervangen worden door de verkeersboren D7 (verplicht fietspad). Een 
fietspad aangeduid volgens art.74 mag niet gebruikt worden als een 
tweerichtingsfietspad. 

Art. 9.1.2.1° (KB 01/12/1975) Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid 
door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74, omvat, dan moeten de fietsers en bestuurders 
van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting 
ligt. Zij mogen een dergelijk fietspad niet volgen, wanneer dit links in hun rijrichting ligt. 

 
-  

 

 
Zandhoven/Emblem 
 
Probleemstelling 1: 
Vanaf het kruispunt met de Nijlensesteenweg zijn er terug twee “eenrichtingsfietspaden” die 
véél te smal zijn en ondermaats. Ze voldoen in geen enkel opzicht aan het fietsvademecum 
en zijn voor de fietsers “zelfmoordstrookjes”. 
 
Advies: 

- Als voorlopige maatregel de “eenrichtingsfietspaden” vervangen door een 
dubbelrichtingsfietspad (kant rijrichting Malle). Hier is het noodzakelijk om een deel 
van de grasberm te verharden teneinde het fietspad voldoende breedte mee te 
geven. Ook hier paaltjes plaatsen tussen rijbaan en fietspad. Het 
dubbelrichtingsfietspad blijft behouden tot iets voor de brug waar er terug twee 
aparte enkelrichtingsfietspaden aanwezig zijn. 

- Hier moet, voor de brug ter hoogte van het benzinestation, een fietsoversteek 
ingericht worden. Gezien de breedte van de rijbaan, het ruimtelijk wegbeeld, en de 
verkeersdruk, is het aan te raden om de fietsoversteek te accentueren met bi-flash 

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/260-art74
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://donviona.blogspot.com/2008_12_21_archive.html&ei=87-7VLPsDpHPaKn5gNgL&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNEV6UcuW8HoO6DoJjdF-XGk5ZSxNQ&ust=1421676866710666


 6 

toestellen, een middeneiland te realiseren waar fietsers zich veilig kunnen opstellen 
en de oversteek te voorzien van led’s in de rijbaan. Verkeersborden F50 mogen niet 
ontbreken. 

-  Uit veiligheidsoverwegingen stellen we voor om de rijbaan optisch te vernauwen 
door het plaatsen van stevige  reflecterende palen die het verkeer geleiden. 

 

 
 

 
 
Probleemstelling 2: 
Voor fietsters, komende van de N116 en aan de N14 naar links willen rijden richting Malle is 
er een ernstig veiligheidsprobleem. Aan het kruispunt bevinden ze zich immers in de 
rijstrook om rechtsaf te draaien. Bovendien krijgt de rechtsaf eerder groen licht dan de 
linksaf. Tevens bevindt de (niet reglementaire) oversteekplaats zich ook nog eens om de 
hoek. De rechtsaf rijdende automobilisten worden dan plots geconfronteerd met 
overstekende fietsers en voetgangers! 
 
Advies: 
In afwachting van de volledige heraanleg van dit kruispunt stellen we voor om juist voor de 
verkeerslichten van de N116 een fietsopstelstrook aan te leggen zodat bij rood licht de 
fietsers zich voor de auto’s kunnen opstellen. Een andere of bijkomende tijdelijke oplossing 
kan er in bestaan om op de N116 circa een 150 à 200 m voor het kruispunt een 
oversteekplaats voor fietsers in te richten en aan de overzijde een dubbelrichtingsfietspad 
aan te leggen richting N14 ten voordele van het aan het kruispunt linksaf rijdend 
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fietsverkeer. Bij groen licht blijven ze dan goed zichtbaar voor het linksaf draaiend 
autoverkeer.  
 

 
 

 
 
Probleemstelling 3: 
Aan het kruispunt N14/Herentalsebaan is er in de Herentalsebaan een fietsoversteek 
aangebracht voor de fietsers die, komende van het dubbelrichtingsfietspad van de 
Herentalsebaan, aan de N14 rechtsaf willen richting Malle. 
De locatie van deze fietsoversteek is onzorgvuldig gekozen en gevaarlijk. De overstekende 
fietsers komen immers ter hoogte van een private oprit op een veel te smalle rijbaan 
terecht. 
 
Advies: 
Het lijkt ons beter om de oversteekplaats te verplaatsen richting kruispunt, juist voor de 
bocht (begin gearceerde verkeersgeleider) en aan de overzijde tot aan het (voorgestelde) 
dubbelrichtingsfietspad van de N14 een fietspad te schilderen zoals voorgeschreven in 
art.74 (KB 1/12/1975). Op die plaats is de rijbaan immers voldoende breed (bestaande uit 
een rijstrook voor linksaf en een rijstrook voor rechtsaf).  
Naar onze mening is de oversteekplaats nog voldoende ver verwijderd van het kruispunt en 
kan deze aangebracht worden volgens art.18.4 (MB 11/10/1976). 
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Zoersel 
 
Probleemstelling: 

Voorbij het centrum van Zoersel en dit ter hoogte van de Westmallebaan, is de 
fietsinfrastructuur ondermaats. De aanliggende fietspaden zijn er veel te smal met scherpe 
bochten en zonder veiligheidsstrook. 
 
Advies: 

- Vanaf Westmallebaan, kant onpare huisnummers parkeerstrook verwijderen tot 
enkele meters voorbij de Voetbalstraat. 

- Vanaf Herentalsebaan tot Salphensebaan parkeerstrook verwijderen en inrichten als 
fietspad.  Een gedeelte van de uitsprong van het voetpad (circa 1.70m) aanleggen 
als fietspad (boordstenen verlagen, rode slemlaag aanbrengen,…). 

- Aan de overzijde: ter hoogte van de uitstekende woning de fietsers van de rijbaan 
afschermen met enkele paaltjes. 

- In de rijrichting Malle, daar waar het fietspad van de ventweg terug afbuigt naar de 
N14 eveneens naast het fietspad enkele paaltjes plaatsen. 

- Ter hoogte van De Schaaf een goed gesignaleerde fietsoversteek voorzien (zie 
hierna onder “ter afronding”) waar de twee eenrichtingsfietspaden worden vervangen 
door een tweerichtingsfietspad. 

- Naast het tweerichtingsfietspad paaltjes aanbrengen en de onderbroken witte 
strepen verwijderen. Aan ieder kruispunt een verkeersbord D7 plaatsen in beide 
rijrichtingen. 
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Malle 
 
Probleemstelling: 
Dubbelrichtingsfietspad is niet voorzien van een veiligheidsstrook. 
 
Advies: 

- Paaltjes plaatsen op de rand van de volle witte lijn.  
- Onderbroken witte strepen (volgens art.74 KB 01/12/1975) verwijderen. Dergelijk 

fietspad mag niet als tweerichtingsfietspad gesignaleerd worden. Aan ieder kruispunt 
een verkeersbord D7 plaatsen in beide rijrichtingen. 
 

 Gezien het centrum van Malle op korte termijn heraangelegd wordt, onthouden we ons van 
verder advies. 
 
 

Ter afronding: 
 

- Alle oversteekplaatsen voor fietsers op de N14 moeten gecontroleerd worden en daar 
waar nodig aangepast aan de wetgeving. 

- Het is belangrijk om heel zorgvuldig  de locaties voor de oversteekplaatsen voor fietsers 
(uiteraard ook deze voor voetgangers) maximaal te beveiligen en dit, afhankelijk van 
het wegbeeld, de max toegelaten snelheid, in of buiten de bebouwde kom, deze uit te 
rusten met o.a. verkeerslichten, verkeersborden F50, bi-flash toestellen, led’s in de 
rijbaan, accentverlichting, het verkeersbord A25 in thermoplast en in kleur op de 
rijbaan… 

- Daar waar de fietsoversteekplaatsen niet meer wettig zijn (bv aan de kruispunten) deze 
vervangen door een groene slemlaag voorzien van het pictogram van een fietser + 
pijltjes (in witte verf). 

- Op vele plaatsen is het fietspad niet onderhouden en moet ook de rode slemlaag 
opnieuw aangebracht worden. 
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 B1  B5  
 
De dwarsmarkering moet aangebracht worden wanneer fietsers en bestuurders van tweewielige 
bromfietsen de rijbaan moeten oversteken buiten het kruispunt of de rotonde. 
Zij mag niet aangebracht worden op het kruispunt of de rotonde wanneer de fietsers en bestuurders 
van tweewielige bromfietsen dezelfde voorrangsregels moeten naleven als de andere bestuurders. 
De ondergeschiktheid aan het verkeer op de openbare weg die wordt overgestoken mag 
verduidelijkt worden door de verkeersborden B1 of B5. 
 

 

Met vriendelijk groeten, 
 
Guy Van Aken 
Mobiliteit en verkeersveiligheid 


