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I. Doelstellingen

1. Meer en betere voetpaden in Tervuren

2. Uniformiteit van de voetpaden (esthetiek)

3. Duidelijkheid en transparantie naar de burgers

4. Opmaak lange termijnplanning en financiering

5. Coherente aanpak en visie rond herstellingen
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II. Uitgangspunten
1. Aanleg en herstel van voetpaden zijn een 

gemeentelijke verantwoordelijkheid

2. Onderhoud van voetpaden is een verantwoordelijkheid 

van de aanpalende bewoner/eigenaar

3. Degene die een voetpad beschadigt, betaalt de 

herstelling

4. Categorisering van straten obv objectieve criteria

5. Prioritering van straten en lange-termijn planning

6. Voetpadenstrategie is een beleidsmatig, operationeel 

en budgettair richtinggevend kader 
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▪ Definitie van ‘voetpad’

 ‘Voetpad’ is in principe 1,5 m breed (als er voldoende plaats is) 

 Soms voetpad langs één straatkant of combinatie fietspad/voetpad

 Een ‘voetpad’ kan soms ook de vorm aannemen van een gelijkgronds verhard 

profiel. In bredere zin spreken we dus van ‘voetgangers-infrastructuur’ 

1. Aanleg en herstel van voetpaden zijn een 

verantwoordelijkheid van de gemeente (openbaar domein)
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1. Aanleg en herstel van voetpaden zijn een 

verantwoordelijkheid van de gemeente (openbaar domein)

▪ Randvoorwaarden voor uitgangspunt 1

 Belang van rooilijnplannen + gratis grondafstand (+ retributiereglement)

 Verplichte eerste aanleg van voetgangers-infrastructuur in stedenbouwkundige 

vergunning wordt beperkt tot een “veilig begaanbare strook”  (behalve voor 

verkavelingen/projecten waar de verantwoordelijkheid voor voetpaden wel wordt 

opgelegd aan verkavelaar/promotor)

- veiligheid: duidelijk onderscheid met de rijbaan, stroefheid, helling 

- comfort: geen niveauverschillen, oneffenheden, putten, …

- aanleg: gras, betonstraatstenen, klinkers, dolomiet,… (standaardbestek)

 Voldoende budget vrijmaken voor aanleg/herstel voetpaden
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2. Onderhoud van voetpaden is de verantwoordelijkheid 

van de aanpalende bewoner of eigenaar 

▪ Proper houden en beheer als goede huisvader (onkruid, vegen, 

maaien indien groene strook, …)

▪ Ijs- en sneeuwvrij en proper houden van voetpaden

Vervat in afdwingbaar politiereglement  

2x / jaar : WEB (kleppelen, machinaal vegen, kolken, waven, …
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3. Degene die een voetpad beschadigt, betaalt de 

herstelling 

Sluitende afspraken 

voldoende controle vanuit gemeente op bouwwerven en 

nutsmaatschappijen

Juridische stappen indien nodig 
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4. Categorisering van straten obv objectieve criteria

Cat. 1 : strategisch met hoge gebruiksintensiteit (auto’s en/of voetgangers)

▪ Dorpskernen (excl. weinig gebruikte straatjes)

▪ Omgeving publieke plaatsen (Schoolomgevingen / sportfaciliteiten / 

verenigingsinfrastructuur / …)

▪ Verbindingswegen of doorgangswegen

▪ Aansluiting openbaar vervoer

▪ Toegang tot woonwijken (eerste meters van de toegangsstraat)

Cat. 2: Perifere straten met  lagere gebruiksintensiteit

▪ Woonwijken 

▪ Kleinere of doodlopende straten
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5. Prioritering met dubbele aanpak 
Categorie 1

▪ Volledige (her)aanleg van voetpaden of voetgangersinfrastructuur

▪ Vervanging van een aantal slechte stukken voetpad

▪ Afwerking van ontbrekend voetpad  

Categorie 2

▪ Punctuele herstellingen owv veiligheid

▪ Bij opportuniteiten (bv. heraanleg riolering, nutsvoorzieningen, …): 

bestuderen van een volledige herinrichting en verfraaiing die allerlei modaliteiten     

kan aannemen (groene stroken, gelijkgronds verhard profiel, reguliere voetpaden)

▪ Her-evaluatie in 2025 bij opmaak nieuwe voetpadenstrategie:

• Zijn er dan argumenten om die straat naar categorie 1 over te hevelen?

• Beslissing om ook voetgangersinfrastructuur aanleggen in bepaalde cat. 2 straten? 

• Zijn er nieuwe opportuniteiten voor bepaalde straten? SAR 10 december 2018
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III. Overzicht van categorie 1 straten in Tervuren

Legende

Rode volle lijn: Straat met voetpad (telkens enkel of dubbel 

ingetekend in functie van gewenste aanleg) 

Rode stippellijn: alternatieve voetgangersinfrastructuur

Oranje volle lijn: combinatie fiets-/voetpad (ook telkens enkel 

of dubbel ingetekend in functie van de gewenste aanleg)
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Categorie1 Tervuren centrum
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Categorie 1 Vossem
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Categorie 1 Moorsel
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Categorie 1 Duisburg
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IV. Planning van aanleg nieuwe voetpaden

Fase 1

16

Tervuren Moorsel Vossem Duisburg

Vestenstraat Waalse Baan Sint-Pauluslaan Rootstraat

Ceuppenslaan

Gaystraat

Peercouriniestraat

Puttestraat

Van Fraechemlaan

Coigesteenweg

Schoolstraat

Dorpsplein

Dorpsstraat

Plintveld

Lindenberg

Heidestraat

Merenstraat

Deromstraat
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IV. Planning van aanleg nieuwe voetpaden

Fase 2

17

Tervuren Moorsel Vossem Duisburg

Ringlaan Nachtegalenlaan Smisstraat

Hertenbergstraat Groenlaan Edelweislaan

Jezus Eiklaan Streekstraat

Vinkenlaan

Sterrebeeklaan
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IV. Planning van aanleg nieuwe voetpaden

Fase 3

18

Tervuren Moorsel Vossem Duisburg

Vlierboomstraat Weidelaan Schonenboomstraat

Maesdellestraat Achterstraat

Molenweg

Hulststraat

Hertswegenstraat
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V. Aanpak verfraaiingsprojecten

• Initieel een proefproject uitwerken

– Bij voorkeur een wijk of omgeving aanpakken

– Waar een problematiek is van watersnood en/of slechte voetpaden

• Overleg met buurtbewoners

• Opritten blijven behouden, aangelegd samen met boordsteen

• Verfraaiing straatbeeld cfr woonerfconcept met accent op 
vergroening, minder verharde oppervlakte, ruimte voor water en 
aandacht voor parkeren, onderhoud

• Proefprojecten  worden volgende legislatuur onderzocht
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V. Aanpak verfraaiingsprojecten
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VI. Herstel

Criteria voor Herstel
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VI. Herstel

Criteria voor Herstel
• A - Ligt het voetpad binnen volgende aandachtsgebieden :

– Schoolomgevingen & routes woon-schoolverkeer

– Omgeving Recreatie- & Sportcomplexen

– Omgeving kerken & parochiale zalen

– Aansluitingen naar begraafplaatsen

– Omgeving Woonzorgcentra & serviceflats

– Omgevingen Jeugdlokalen

– Aansluitingen van/naar lokale en bovenlokale wandel- & fietsroutes ?

– Aansluitingen van/naar primaire haltes openbaar vervoer
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VI. Herstel

Criteria voor Herstel
• B – Omvang van de schade :

– Meer dan 5 verschillende punten binnen 25 m links en rechts

» 1-5 schades

» +5 schades

– Diepte / hoogteverschil schadepunt

» 0-3 cm = 1

» 3-5 cm = 2

» > 5 cm = 3

– Diameter/diagonaal van grootste schadepunt

» 1-20 cm = 1

» 20-50 cm = 2

» > 50 cm = 3
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VI. Herstel

Criteria voor Herstel
• C – voorzien in strategisch plan

– Ja

– Neen
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VI. Herstel

Beoordeling

• Hoogste waarde → hoogste prioriteit

– Bij voorkeur minstens 10 lm of minstens 10 punten in de naaste omgeving 

herstellen

• Categorie 2 → beoordelen opstarten van verfraaiingsproject

– Volgens prioriteitenlijst aan te pakken voetpaden

– In samenspraak met betrokken diensten (mobiliteit, riolering, wegenis, WEB,…)

– Aansluitend bij nutswerken (Aquafin, Eandis, Watergroep, Vivaqua, eigen 

wegenisprojecten, …)

– Voorstel per straat uitwerken 

– Wordt voorgesteld aan college 
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VII. Onderhoud

• Door de bewoners 

– Vegen, plaatselijk sneeuw- & ijsvrij houden

– Onkruidvrij houden

– Struiken en bomengroei langs voetpad onder controle houden

– Bij groene stroken: maaien en onderhouden

Gemeente kan de bewoner attent maken op dit onderhoud en 

het zelf uitvoeren en terugvorderen via politiereglement (en 

retributiereglement)
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VII. Onderhoud

• Door de gemeente

– Vegen rijweg en reinigen kolken

– Her-evaluatie sneeuwruimplan (waar is dit efficiënt ?)

– Onkruidvrij houden rijweg met wave of borstel

– Groene stroken  langs de straat : 2x per jaar klepelen

– Toezicht houden op overhangende of hinderlijk groen (takken, 

bomen, gras, …)
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