










 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



 

 







 



 







 

 

 







 





 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

  Klein Vilvoorde-
straat 

Prins Van Ever-
bergstraat 

De Merodestraat 

Voorafgaande voorwaar-
den 

      

1. Het wonen is er de 
overwegende functie 

OK OK OK 

2. De dichtheid van het au-
toverkeer is er op de piek-
uren niet hoger dan 120 
pae per uur. 

piek: 89  ? piek: 46 

3. De afstand tussen een 
willekeurig punt van een 
woonerf en een gewone 
verkeersweg bedraag niet 
meer dan ongeveer 500 
meter 

OK OK  OK 

4. Er komt geen enkele re-
gelmatige dienst voor ge-
meenschappelijk openbaar 
vervoer door 

OK OK OK 

Aanleg       



1. De toegangen en uitgan-
gen moeten als dusdanig 
herkend worden door hun 
aanleg zelf. Ze moeten ten 
opzichte van de gewone 
verkeerswegen een niveau-
verschil vertonen. 

NIET OK: geen ni-
veauverschil, as-
faltverharding 

Er is geen niveaus-
verschil, maar de  
aanleg is herken-
baar als woonerf 
(kleinschalige ma-
terialen, smal 
wegbeeld, lage  
verlichtingsmasten, 
…) 

Er is een licht ni-
veausverschil, aan-
leg is herkenbaar 
als woonerf (klein-
schalige materia-
len, smal weg-
beeld, lage  
verlichtingsmasten, 
…) 

2. De weg mag niet ver-
deeld worden in een rij-
baan en een trottoir 

OK NIET OK maar niet 
problematisch: de 
trottoirzone ligt op 
hezelfde niveau als 
rijbaanzone 

NIET OK maar niet 
problematisch: de 
trottoirzone ligt op 
hezelfde niveau als 
rijbaanzone 

3. Technische aanleg en 
speciale inrichtingen moe-
ten voorzien worden voor 
het gedeelte van het 
woonerf dat geschikt is 
voor het voertuigenver-
keer, teneinde de rechtlij-
nigheid te breken en de 
snelheid van de voertuigen 
te verlagen. (max. 50 m 
rechtdoor) 

V85 ligt rond 45 
km/u terwijl de 
straat nog in de 
zone 30 ligt. Bij-
komende snel-
heidsremmers zijn 
noodzakelijk.  

? V85 ligt rond de 34 
km/u maar snel-
heiden tot 70 km/u 
werden genoteerd. 
Bijkomende snel-
heidsremmers 
noodzakelijk. 

4. De openbare verlichting 
moet zodanig zijn dat de 
aanleg in inrichtingen be-
doeld in 3. bij nacht zicht-
baar zijn. 

Er is voldoende 
verlichting aan-
wezig en de ob-
stakels zijn goed 
zichtbaar 

Er is voldoende 
verlichting aanwe-
zig en de obstakels 
zijn goed zichtbaar 

Er is voldoende 
verlichting aanwe-
zig en de obstakels 
zijn goed zichtbaar 

5. De aanleg en inrichtingen 
bedoeld in 3. mogen het 
zicht van de bestuurders 
niet hinderen. 

De obstakels zijn 
opgesnoeide bo-
men dus het zicht 
wordt niet be-
lemmerd 

De obstakels zijn 
opgesnoeide bo-
men dus het zicht 
wordt niet belem-
merd 

De obstakels zijn 
opgesnoeide bo-
men dus het zicht 
wordt niet belem-
merd 

6. Behalve wanneer de 
plaatsgesteldheid (onder 
meer de onvoldoende 
breedte van de weg) het 
niet toelaat, moet het 
woonerf zo ingericht wor-
den dat de bestuurders niet 
op minder dan ongeveer 1 
meter van de woningen 
kunnen rijden. 

De trottoirzone 
maakt dat auto-
mobilisten vol-
doende afstand 
houden van de 
gevels 

De trottoirzone 
maakt dat auto-
mobilisten vol-
doende afstand 
houden van de ge-
vels 

De trottoirzone 
maakt dat auto-
mobilisten vol-
doende afstand 
houden van de ge-
vels 

7. De plaatsen die speciaal 
ingericht zijn voor kinder-
spelen, moeten gemakkelijk 
herkenbaar zijn en, zo mo-
gelijk, gescheiden zijn van 
de ruimte waar de voertui-
gen rijden. 

NVT NVT NVT 

8. De voertuigen voor hulp-
verlening en de voertuigen 
tot openbaar nut moeten 

OK OK OK 



toegang kunnen hebben en 
er kunnen rijden. 

9. Een voldoende aantal 
parkeerplaatsen moet bin-
nen het erf zelf of in de 
onmiddellijke omgeving er-
van, beschikbaar zijn voor 
de bewoners. 

Moet nog worden 
voorzien 

Moet nog worden 
voorzien 

Moet nog worden 
voorzien 

10. De voor het parkeren 
voorbehouden plaatsen 
moeten, in principe, afge-
bakend worden door witte 
wegmarkeringen of door 
een wegbedekking in een 
andere kleur. 

Moet nog worden 
voorzien 

Moet nog worden 
voorzien 

Moet nog worden 
voorzien 

11. Wanneer het gedeelte 
van de weg dat voor het 
verkeer geschikt is, het 
kruisen van auto's niet toe-
laat, dient met op de best 
geschikte plaatsen te zor-
gen voor verbredingen, die 
dit kruisen mogelijk maken. 

Er zijn plaatsen 
waar men elkaar 
kan kruisen. 

Er zijn plaatsen 
waar men elkaar 
kan kruisen. 

Er zijn plaatsen 
waar men elkaar 
kan kruisen. 

aantal keer geteld aantal voertuigen 

1 6 

2 0 

3 6 

4 1 

5 1 



aantal keer geteld aantal voertuigen 

1 6 

2 1 

3 2 

4 2 

5 0 

aantal keer geteld aantal voertuigen 

1 6 

2 1 

3 2 

4 2 

5 0 

 



 

 

 

 

 











 

 

 











 

 

 





 

 






