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Project Burgerbegroting – Obstakelvrij                        
 
                                                                                             

Projectresultaat 1: Mobiliteitsstudie 

 
Deze studie werd uitgevoerd door Petra Cosemans en An Verberckt (Visuele 

Revalidatie de Markgrave).Petra heeft een opleiding genoten in Parijs in 2007-2008 

en is Oriëntatie- en mobiliteitsspecialist. An is ook mobiliteitstrainer. Samen leren ze 

hoe blinde en slechtziende personen zich kunnen oriënteren in de publieke ruimte. 

 

We hebben de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden van de zone rond de 

Markgrave vzw (Markgravelei) bestudeerd. We hebben deze buurt gekozen omdat 

hier veel blinden en slechtziende personen wonen en komen en omdat hier ook 

andere organisaties in de buurt zijn (Licht & Liefde en VEBES). Deze zone omvat de 

straten die liggen binnen de assen Brederodestraat, Anselmostraat, Lange 

Lozanastraat, Jan Van Rijswijcklaan en Singel.  

 

De mobiliteitsstudie heeft als inhoud de algemene aanbevelingen. Daarnaast is er 

ook een overzicht gemaakt van alle kruispunten binnen de zone. We vragen 

aanvullend een overleg met de bevoegdheden om concreet de problematiek in detail 

te bekijken. 
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Mobiliteitsstudie 

  

A) Algemene aanbevelingen 

 
1) Geleidelijnen, oriëntatietegels en noppentegels( waarschuwingsstroken) 
2) Zebrapaden 
3) Verkeerslichten, rateltikkers 
4) Obstakels 
5) Belangrijke nog aan te passen kruispunten 
6) Andere zeer onveilige situaties  
 

B) Overzicht kruispunten binnen de zone 

 
Lijst van alle kruispunten 
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1) Geleidelijnen, oriëntatietegels en waarschuwingsstroken 

 
Algemene aanbeveling: de lijnen en de tegels zouden best overal op dezelfde 
manier aangebracht worden volgens de officieel geldende richtlijnen en best telkens 
in hetzelfde materiaal. In het beste geval zijn ze contrasterend voor iemand die 
slechtziend is. 
 

a) Geleidelijnen 
 
Geleidelijnen zijn bedoeld om :  
de Blinde (B) en Slechtziende (SZ) persoon ergens naartoe te leiden zoals bv  
een zebrapad, een bushalte, een perron…  
de B of SZ persoon juist te oriënteren om een kruispunt over te steken 
een open plaats in de ruimte waar geen gidslijn is zoals bv een groot plein te 
overbruggen 

 
Aanbevelingen:  

 Het is belangrijk dat geleidelijnen recht liggen en geen schuine lijn 
vormen.  

Dit omdat de B of SZ persoon zich oriënteert via die lijnen. Een geleidelijn 
moet de B of SZ persoon recht naar het zebrapad leiden want als ze via een 
schuine lijn aan een zebrapad toekomen staan ze verkeerd georiënteerd en 
steken ze verkeerd over. 

 

 Geleidelijnen vertrekken  ook best van tegen de gevel anders worden 
ze niet altijd gedetecteerd 

 
 

  

  

  

  

  
.  

H 
 

 
 

Hier zou de geleidlijn tot tegen de gevel moeten liggen 
  

 Geleidelijnen worden best aangelegd in het verlengde van de 
gidslijnen (gevellijnen) die de gebruikers volgen met hun witte stok 
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Dit is een goed voorbeeld 
 

 De ribbels van de geleidelijnen moeten boven het grondniveau 
uitsteken anders worden ze niet gedetecteerd.  
Soms worden er groeven in de stoep geslepen maar de meeste B 
personen hebben moeite om deze te voelen. 

 
Technische specificaties overeengekomen voor geleidelijnen (ribbelstroken) uit het 
Vademecum Toegankelijk Publiek Domein door Enter opgesteld in 2010: 
 

Geleidelijnen: 

 worden gevormd door stroken van 60cm breed in ribbelprofiel 

 geven richting aan, de ribbellijn wijst de gewenste looprichting aan 

 een contrasterende kleur t.o.v. de aanliggende bestrating 

 de assen van de gidslijnen sluiten loodrecht op elkaar aan 

 de ribbels liggen ca. 0,5cm boven de omliggende bestrating 

 er is een duidelijk met de voet voelbaar verschil in textuur met de omliggende 
bestrating 

 bij aansluiting op natuurlijke gidslijnen is er een overlapping van 1m20 

 worden nooit over de rijweg, het fietspad, tram- of treinsporen aangelegd 

 bij een onderbreking van een natuurlijke gidslijn groter dan 3m moet een 
geleidelijn worden aangelegd 

 
b) Oriëntatievierkanten 
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Kruisingen of aftakkingen van geleidelijnen worden dikwijls aangegeven door vlakke 
dalstenen als oriëntatietegel.  Deze worden door de meeste B of SZ personen niet of 
slecht opgemerkt, zij lopen dan rechtdoor in de veronderstelling dat er een 
plaatselijke onderbreking is in de geleidelijn.  
 
Momenteel worden er geen rubbertegels geplaatst in Antwerpen. We willen erop 
aandringen dit bij toekomstige projecten en wijzingen terug te gebruiken. 
Ondertussen is de kwaliteit van de rubbertegels sterk verbeterd.  
 
Aanbeveling: 

 Een oplossing is een goed voelbare verende tegel (rubbertegel) 

 
 

Technische specificaties voor verende tegels uit het Vademecum Toegankelijk 
Publiek Domein door Enter opgesteld in 2010: 
 
Informatiemarkeringen (oriëntatietegel) : 

 bestaan uit een verend oppervlak (meestal rubbertegels) 

 geven richtingverandering aan of aftakking op geleidelijnen (60 x 60cm) 

 geven het opstapvlak aan bij haltes van het openbaar vervoer (90 x 90cm) 

 geven ingang openbaar gebouw aan (90 x 90cm) 
 

c) Waarschuwingsstroken, bestaande uit noppentegels 
 
Waarschuwingsstroken betekenen gevaar.  
Deze worden aangebracht voor een zebrapad, aan fietspaden, voor tramsporen, 
aan de rand van het perron… 
Als de B en SZ persoon op de noppentegels staan, dan zijn ze veilig. 

  

Aanbevelingen: 

 Waarschuwingsstroken dienen aangelegd haaks op de as van de 
oversteekplaats, op 35 tot 45 cm van de rand van het trottoir. 

 

 De lengte  van de strook noppentegels is steeds de breedte van het 
zebrapad!!! De strook moet ook twee tegels breed zijn.  

 

 De waarschuwingsstroken moeten zoveel mogelijk aansluiten tegen de 
palen van verkeerslichten, vooral wanneer deze verkeerslichten zijn 
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uitgerust met drukknoppen en geluidsbakens van akoestische signalisatie 
(rateltikkers). De gebruiker moet de drukknop immers op een armlengte 
afstand vanaf de tactiele aanpassing kunnen terugvinden. Als hij de 
waarschuwingsstrook moet verlaten om op zoek te gaan naar de drukknop, 
zal hij de drukknop niet vinden en zijn oriëntatie kwijtraken 

 

 Er zouden ook steeds waarschuwingsstroken moeten aangebracht worden 
als de overgang tussen de stoep en de straat niet voelbaar is door een 
niveauverschil 

 
Technische specificaties voor waarschuwingsstroken (noppentegels) uit het 
Vademecum Toegankelijk Publiek Domein door Enter opgesteld in 2010: 
 

Waarschuwingsmarkeringen : 

 worden gevormd door stroken van 60cm breed met een geschrankt 
noppenpatroon 

 waarschuwen voor gevaar: bij oversteekplaatsen, boven aan trappen, 
perronranden,hellingsbanen. 

 een contrasterende kleur t.o.v. de aanliggende bestrating 

 de noppen liggen ca. 0,5cm boven de omliggende bestrating 

 er is een duidelijk met de voet voelbaar verschil in textuur met de omliggende 
bestrating 

 de aansluitende geleidelijn wordt loodrecht op de waarschuwingsmarkering 
aangelegd 

 de waarschuwingsmarkering is even breed als de gevarenzone waarvoor 
gewaarschuwd wordt, alleen bij oversteekplaatsen mag hiervan worden 
afgeweken. 

 De minimale breedte is dan 1m80 
 

 

2) Zebrapaden 

 
Het is noodzakelijk dat zebrapaden recht liggen. Een B en SZ persoon kan met  zijn 
stok niet voelen hoe het zebrapad loopt. Is dit schuin, dan kan die persoon dit niet 
weten of volgen;  
Indien stoepranden niet goed tegenover elkaar liggen wordt er heel vaak een schuin 
zebrapad geschilderd: van hoek naar hoek. Dit is voor een B en SZ persoon zeer 
moeilijk tot niet te volgen. 

 
Aanbevelingen: 

 Het is veiliger om het zebrapad iets verder van de hoek te schilderen zodat 
het recht kan zijn.  

 Het is ook belangrijk dat er een geleidelijn vanuit de gevel vertrekt richting  
het zebrapad 
 

In de Franse stad Nantes wordt er een materiaal in het zebrapad aangebracht 
zodat het voelbaar wordt met de witte stok. 
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3) Verkeerslichten en rateltikkers 

a) Verkeerslichten 
Tegenwoordig zijn er veel verkeerlichten die je als voetganger zelf moet activeren 
door op een knop te duwen. B of SZ personen weten of zien dit niet. Het is ook 
zeer moeilijk om de knop te vinden om dit te activeren 
 
Aanbevelingen: 

 Op deze kruispunten zouden rateltikkers moeten aangebracht worden 
 

Op sommige kruispunten krijgen de voetgangers eerst groen en daarna de 
auto’s om conflicten te vermijden.  
Dit is super maar de B en SZ personen luisteren naar het rijdende verkeer om 
mee over te steken. 
 

Aanbevelingen: 

 Indien een kruispunt conflictvrij wordt ingericht moeten er rateltikkers 
aangebracht worden zodanig dat de B en SZ persoon ook weet dat het 
groen is 

 Toekomstgericht zijn er app ’s in ontwikkeling waarbij  men info krijgt via de 
smartphone als het licht groen of rood is ( IMEC, mobildata) 
 

b) Rateltikkers 
Soms zijn verkeerslichten uitgerust met rateltikkers, soms niet. Meestal wordt 
de helft van het kruispunt uitgerust en de andere helft niet. Als de B en SZ 
persoon de rateltikker bedient als het reeds groen is, werkt het systeem niet. 
De rateltikker blijft rood licht aangeven ook al wordt het nadien groen.  
De B en SZ persoon moeten dan opnieuw de rateltikker bedienen.  

 
     Aanbevelingen: 

 Verkeerslichten waarop een rateltikker bevestigd is, staan best naast de 
noppentegels, aan het zebrapad.  

 Het is heel belangrijk dat de rateltikker gemakkelijk te bedienen is zonder dat 
de B of SZ  persoon er naar moet zoeken en zich nadien terug moet 
heroriënteren om juist over te steken.  

 In het beste scenario zouden de rateltikkers automatisch moeten werken. 
Als dit zo kan worden ingesteld, vervalt voorgaande puntje. De B en SZ 
persoon kan zich dan onmiddellijk goed oriënteren aan het kruispunt zonder 
dat hij een extra manoever moet uitvoeren om de rateltikker te bedienen. Dit 
kan ook veel breekwerk besparen om kruispunten heraan te leggen.  
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4) Obstakels 

 
Er zijn enorm veel obstakels die B en SZ personen dagelijks op hun trajecten 
tegenkomen.  
De meest voorkomende zijn: fietsen en verkeersborden. 
Verder zijn er ook nog steps, stellingen, struiken aan gevels, vuilnis 

 
Aanbevelingen: 

 Fietsen, steps zouden op een voorziene plaats moeten worden 
geparkeerd zodat de doorgang vrijblijft 

         
mooi voorbeeld 
 

 Vuilbakken net als vuilniszakken als oud papier zoveel mogelijk aan de 
kant van de stoeprand zodat er voldoende  plaats is om te passeren. 
Als iedereen dat zou doen dan is dit voor de B en SZ persoon veel 
gemakkelijker om zich op de dag van de vuilnisophaling op een veilige 
manier te verplaatsen 
 

   
hier staan ze aan de kant van de huizen wat weer moeilijker is voor een B en 
SZ persoon om te passeren 
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 Parkeerverbodsborden kunnen zo geplaatst worden dat ze minder 
hinder geven voor de B en SZ persoon 

      
goede voorbeelden 

 

        
slechte voorbeelden 

 

 Planten aan de gevel zeker behouden maar voldoende snoeien zodat 
er steeds ruimte vrij blijft om op de stoep te wandelen. Bij de keuze van 
struik liefst een zachte plant i.p.v. een plant met doornen of grote 
takken. 
Planten worden dikwijls ook als herkenningspunt gebruikt door de B en 
SZ persoon 
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 Bij werken in de straat is het zeer belangrijk dat de werken goed 
afgebakend zijn aan beide kanten zodat de B en SZ personen met hun 
stok kunnen voelen waar de werken starten om ze goed te kunnen 
omzeilen. Werken enkel afbakenen met een lint is niet voldoende 
aangezien de stok dit niet kan detecteren. 

 

  
Dit is een slecht voorbeeld. De werf is maar aan één kant afgebakend. 
 

 
Dit is bv zeer gevaarlijk voor B en SZ.  
  

 Algemeen zou er meer aandacht moeten zijn om niets op de 
geleidelijnen te plaatsen 
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5) Belangrijke kruispunten nog aan te passen 

Wij hebben een aantal belangrijke kruispunten uitgekozen die door veel B en SZ 
personen gebruikt worden. 
In deze buurten zijn er verschillende organisaties aan het werk die op verschillende 
locaties faciliteiten voor B en SZ aanbieden. 
 
5.1) As Lange Lozanastraat 

 
- Kruispunt ter hoogte van de Paleisstraat en Anselmostraat  

Aanbevelingen:  

 graag rateltikkers op het hele kruispunt.  

 Geleidelijnen om de Anselmostraat over te steken ter hoogte van de 
Pizzeria 

 Geleidelijnen om de Paleisstraat over te steken juist aanleggen 
 

 
 

- Kruispunt ter hoogte van de Sanderusstraat en Anselmostraat  
Aanbevelingen:  

 graag rateltikkers om de Anselmostraat over te steken. 

 Geleidelijnen en waarschuwingsstroken aanbrengen 
 

 
 

- Kruispunt met de zijstraat Lange Lozanastraat: 
Aanbevelingen: 

 Geleidelijnen en waarschuwingsstroken 
 

- Kruispunt ter hoogte van de Ballaerstraat 
Aanbevelingen: 

 Geleidelijnen en waarschuwingsstroken 
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- Kruispunt ter hoogte van de Durletstraat 
Aanbevelingen: 

 Geleidelijnen recht leggen 

 Waarschuwingstroken die er zijn verbreden 

 Waarschuwingsstroken aanleggen waar ze ontbreken 

 
 

- Kruispunt met de Van Schoonbekestraat:: 
Aanbevelingen: 

 De geleidelijnen die er al zijn juist aanleggen ( recht) 

 De waarschuwingsstroken die er zijn verbreden 

 De geleidelijnen die ontbreken aanleggen 

 Rateltikkers aanbrengen aan de lichten die zich aan de kant van de Aldi 
bevinden. 
 

 
Dit is zeer verwarrend en fout aangelegd 
 

  
De waarschuwingsstrook ligt hier volledig fout 
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- Kruispunt met de Jan Van Rijswijcklaan, kant van de tram. Hier moet men 
tramsporen oversteken 
Aanbevelingen:  

 het is belangrijk dat er voor de tramsporen noppentegels 
aangebracht worden zodat de B of SZ persoon op een veilige 
afstand van de tram kan staan  
 

 
 

- Kruispunt met de Jan Van Rijswijcklaan, kant van de AGO 
Aanbevelingen: 

 de geleidelijnen en de noppentegels op de  juiste manier 
aanbrengen ( momenteel liggen ze fout) 

 
- Kruispunt met de Jan Van Rijswijcklaan om de Lange Lozannastraat over 

te steken 
Aanbevelingen: 

 De geleidelijnen en de noppentegels juist aanleggen 
 
5.2) As Haantjeslei  
 

- Het pleintje ter hoogte van de Van Trierstraat:  
Aanbeveling: 
Om het pleintje te kunnen oversteken zouden gidslijnen en 
waarschuwingstegels moeten aangebracht worden. 

 
 

5.3) As Markgravelei- Moonstraat- Broederminstraat 
 
- Aan het kruispunt met de Jan Van Rijswijklaan is maar één kant uitgerust 

met rateltikkers 
De kant waar je ook bus 30 en 22 kan nemen is niet aangepast.  
Aanbevelingen: 

 Om ook daar de Jan Van Rijswijcklaan over te steken, zouden er  
rateltikkers moeten komen.  ( Nu is er een drukknop om zelf groen 
aan te vragen maar daar is een B persoon niets mee) 

 Er moeten waarschuwingsstroken komen voor de tramsporen 

 De rateltikker zou lang genoeg moeten ratelen om de hele lengte 
over te steken want je kan daar nergens veilig staan als voetganger 
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 De geleidelijnen en waarschuwingsstroken juist aanleggen 

 
- Ter hoogte van de kerk zijn de geleidelijnen niet juist aangelegd. Dit maakt 

het zeer verwarrend voor een B persoon. 
Aanbevelingen: 

 Geleidelijnen zouden juist moeten aangelegd worden zodat ze 
loodrecht op het zebrapad toekomen. 

 De huidige lijnen mogen dan weg. Er moet dan wel een aftakking 
komen naar de bushalte en naar de oversteekplaats richting café 
Kamiel  

 
- Ter hoogte van Cafe Kamiel: de geleidelijnen om van het park naar de 

bushalte of naar de oversteek te gaan zijn zeer moeilijk voelbaar en maken 
teveel kronkels. 
Aanbevelingen:  

 De geleidelijnen zouden  recht op recht moeten gelegd worden en 
vernieuwd moeten worden.  

 Een extra fietsenstalling is daar ook noodzakelijk want mensen 
parkeren hun fietsen dikwijls op de geleidelijn. 

 Aan de kant van café Kamiel zou er ter hoogte van het bushokje een 
geleidelijn van de gevel naar de bushalte moeten komen. 

  De geleidelijn die er nu ligt tegen het bushokje is overbodig en mag 
verwijderd worden 

 
- Ter hoogte van taverne de Grave zijn er te veel geleidelijnen en de 

geleidelijn naar het zebrapad toe ligt schuin. Hierdoor wordt er een 
verkeerde richting aangeduid om over te steken. 
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Aanbeveling:  

 De geleidelijn thv het zebrapad moet loodrecht op het zebrapad 
aangelegd worden komende van de gevel. 

 .De geleidelijnen in de van Schoonbekestraat aan de kant van 
taverne De Grave zijn overbodig. De B of SZ persoon kan de 
huizenrij als gidslijn gebruiken 

 
- De busstop halte Fransenplaats aan de kant van de Pyckestraat is niet 

gemarkeerd met geleidelijnen. 
Aanbeveling:  

 Er zou beste een  geleidelijn van de muur naar de bushalte gaan 
 

- Kruispunt ter hoogte van Hof ter Beke, Sint-Laureisstraat 
Aanbevelingen: 

 Geleidelijnen naar de oversteekplaats 

 Waarschuwingsstroken aanbrengen 
 

- Busstop halte Balansstraat is niet gemarkeerd met geleidelijnen. 
Aanbeveling:  

 Er zou best een  geleidelijn van de muur naar de bushalte gaan 
 

- Kruispunt ter hoogte van  de Balansstraat. Het is hier zeer moeilijk om hier 
op het gehoor over te steken op drukke momenten. 
Aanbevelingen: 

 Er zouden rateltikkers moeten aangebracht worden 
 

- Kruispunt ter hoogte van de Brederodestraat. Het is moeilijk voor de B 
persoon om de rateltikker op de tast  te vinden 
Aanbevelingen: 

 De geleidelijnen laten vertrekken vanaf de gevel 

 De waarschuwingsstrook en de verkeerspaal met de rateltikkers 
dichter bij elkaar brengen 
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6) Andere zeer onveilige situaties 

6.1) Het Zuid station 

 Het hele kruispunt en de oversteekplaatsen ernaartoe moeten eens 
herbekeken worden 
 

 
 

6.2) De weg naar het Zuidstation 
Als de B persoon hier oversteekt komen ze recht op de fietsstrook uit zonder 
enige waarschuwing.  
Aanbeveling: 

 Deze situatie zou eens herbekeken moeten worden.  
 

  
Ook in de andere richting is dit voor de B of SZ persoon een zeer moeilijke 
situatie 
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6.3) Busterminal Zuid 

 
 

 
Aanbeveling: 

 Vanaf de gevel zouden er geleidelijnen moeten aangebracht worden 
naar de oversteekplaats. 

 
6.4) Bus en tram halte Harmonie 

 
Dit is een zeer gevaarlijk plaats voor B en SZ personen. 
 
Aanbevelingen: 

 Waarschuwingsstroken aanbrengen voor de tramsporen 

 Waarschuwingsstroken aanbrengen als men op het einde van het 
perron komt, aan de overgang perron-straat 

 Geleidelijnen aanbrengen naar de perrons 
 
Oversteekplaats met lichten: 
Aanbevelingen: 

 Rateltikkers 

 Waarschuwingsstroken voor het zebrapad 
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