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1. Definitie en categorisering van een halte
1.1 Definitie van een halte voor het bovengronds net
Wettelijk spreekt men van een halte door de aanwezigheid van een halteplaat, momenteel steeds bevestigd
aan een paal. Het is wettelijk verboden te parkeren op
minder dan 15 m aan weerszijden van deze paal.
Een halte is een essentieel element van het vervoersnet.
Het is een voetgangerszone bestemd voor het wachten,
het in- en het uitstappen van de gebruikers van het
openbaar vervoer. Deze handelingen moeten mogelijk
zijn in optimale veiligheid. De halte moet voor iedereen
toegankelijk zijn (met inbegrip van de Personen met
Beperkte Mobiliteit (PBM)), waarbij relevante informatie
verstrekt wordt, en een redelijk comfort.
De halte vormt de verplichte overgang tussen de openbare ruimte waar de gebruiker zich bevindt als voetganger en de transportkoker waarvan onze voertuigen
gebruik maken (bus en/of tram op de rijbaan of in eigen
bedding). Zoals een metrostation dienst doet als toegang
tot de ondergrondse transportkoker, doet de halte dienst

als toegang tot de bovengrondse transportkoker. De definitie van de bovengrondse transportkoker kan u in volgend
document vinden: “2_Definitie van de transportkoker”
Een halte is dus het uitstalraam van het net; het is de
eerste plaats waar de klant/gebruiker in contact komt
met de MIVB of met een andere operator (TEC, De Lijn).
Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan de
inrichting ervan aangezien de indeling, de uitrusting en
de netheid van een halte een grote invloed hebben op
de perceptie van de veiligheid en de kwaliteit van de
aangeboden dienst. De haltes verschaffen eveneens een
kijk op het openbaar vervoer voor de “niet-gebruikers”
die zich aldus een mening vormen over het openbaar
vervoer en de aantrekkelijkheid ervan beoordelen.
Een halte kan bediend zijn door één of meerdere lijnen.
Een halte wordt beschouwd als een “gemengde” halte
indien deze tegelijk door de 2 bovengrondse vervoerwijzen (tram en bus) bediend wordt.

1.2 Typologie van de haltes en grenzen van de haltes binnen het
openbaar domein
De MIVB geeft de voorkeur aan drie belangrijke configuraties: haltes in eigen bedding of perron, halte in
trottoir uitbreding of verlengde van het trottoir en halte
op de rijbaan. Deze worden hierna weergegeven waarbij
de specifieke haltezone aangeduid wordt in het rood.

tussen de oversteek en het perron te overbruggen).In
de lengte, overeenstemmend met het langste voertuig
dat de halte kan bedienen (20 m voor de gelede bussen, 45 m voor de trams T4000, veelvouden hiervan
indien er meerdere lijnen/vervoerswijzen zijn).

1.2.1 Halte in eigen bedding of perron
Wanneer het een perron of een instapheuvel langs een
eigen bedding betreft, zijn de fysische grenzen van de
halte de volgende:
> de zone begrepen tussen de boordsteen ter afscheiding van het perron en de rijbaan waar de andere weggebruikers zich bevinden (auto’s, fietsers, …),
> de boordsteen ter afscheiding van het perron en de
eigen bedding, en
> de voetgangersoversteken (vaak zijn er toegangshellingen aanwezig die toelaten het niveauverschil

Afbeelding 1: Halte in eigen bedding of perron
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> in de breedte, tussen de boordsteen van het trottoir
en de gevels, en,
> in de lengte, overeenstemmend met het langste voertuig dat de halte kan bedienen (20 m voor de gelede
bussen, 45 m voor de trams T4000, veelvouden hiervan
indien er meerdere lijnen/vervoerswijzen zijn).

Afbeelding 2: Halte in het verlengde van het trottoir

1.2.2 Halte in het verlengde van het trottoir
Wanneer het een halte betreft die zich op gelijke
hoogte met het trottoir bevindt, op een verbrede zone,
waarbij de parkeerzone onderbroken wordt, zijn de
fysische grenzen van de halte deze van de zone begrepen tussen de rand van het trottoir en de rand van de
rijbaan, waarop het natuurlijk verboden is te parkeren.
Deze inrichting moet overeenstemmen met de lengte
van het langste voertuig dat deze halte kan bedienen
(20 m voor de gelede bussen, 45 m voor de trams
T4000, veelvouden hiervan indien er meerdere lijnen/
vervoerswijzen zijn).

Afbeelding 4: Halte in inham

1.2.4 Halte in inham
Het betreft de “oude” standaardconfiguratie van de
bushaltes met markering zoals aanbevolen in de code
van de wegbeheerder. De bus moet manoeuvreren om
binnen de parkeerzone halt te houden.
Deze configuratie heeft heel wat nadelen op het vlak
van veiligheid, comfort en toegankelijkheid, zowel voor
het voertuig als voor de gebruikers. Deze configuratie
moet strikt voorbehouden worden voor het eindpunt
wanneer geen enkele andere voornoemde configuratie
mogelijk is.

Afbeelding 3: Halte op de rijbaan

1.2.3 Halte op het trottoir of op de rijbaan
Wanneer het een halte betreft die zich volledig op het
trottoir bevindt (er is geen parkeerzone en de voertuigen van het openbaar vervoer stoppen op de rijstrook
die zich het dichtst bij het trottoir bevindt) zijn de
fysische grenzen van de halte de volgende:
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Afbeelding 5 : Toegang tot een halte

1.2.5 Toegangen tot haltes
Om een totale toegankelijkheid tot het bovengronds
openbaar vervoer voor de gebruikers te waarborgen, met
inbegrip van de personen met beperkte mobiliteit (PBM),
dient men rekening te houden met de toegangswegen en/of
oversteken die het bereiken van de halte toelaten. Wanneer
een gebruiker het trottoir niet kan verlaten om zich naar de
halte te begeven, wordt de perfecte toegankelijkheid van de
desbetreffende instapheuvel gereduceerd tot niets. Indien
een PBM’er gemakkelijk uit het voertuig kan stappen, maar
zich niet naar het trottoir of naar de andere kant van de
straat kan begeven (door het voetpad te verlaten), worden
de geleverde inspanningen inzake de toegankelijkheid van
de halte op dezelfde wijze tot niets teruggebracht door de

aanwezigheid van deze zwakke schakel in de toegankelijkheidsketting. Om deze doelstelling te bereiken is het vaak
onmogelijk genoegen te nemen door te handelen binnen de
hiervoor beschreven strikte grenzen van de rode zones.
Theoretische duidelijke feitelijke grenzen afbakenen voor de
werken inzake het toegankelijk maken van een halte binnen
het openbaar domein is ontoereikend. De situatie ter plaatse
moet telkens geval per geval geanalyseerd worden. Het is
dus uiterst belangrijk rekening te houden met de continuïteit
van de toegangen tussen deze interface, zijnde de halte en
de rijbaan (het voetpad of andere).
Het vermijden van elementen die de zichtbaarheid inperken
is een bijzonder aandachtspunt om de veiligheid van de
toegangen te garanderen.

1.3 Definitie van een eindhalte
Een eindhalte kan een halte zijn zoals hierboven bepaald,
wanneer ze gebruikt wordt door de gebruikers. Het kan
ofwel enkel een uitstapzone, ofwel een instapzone zijn,
maar eveneens beide samen. Het eindpunt bevindt zich
niet noodzakelijkerwijs aan de laatste halte van een lijn
omdat er tusseneindpunten kunnen zijn vermits bepaalde lijnen doelbewust ingekort worden (lijnen die als
referentie doorstreepte cijfers hebben).
De eindhalte kan eveneens enkel gebruikt worden door
de bestuurders aan het einde van de lijn, nadat de gebruikers uitgestapt zijn en alvorens er opnieuw gebruikers
opstappen. Deze wordt dan omschreven als “diensthalte”.
In dit geval zijn de inrichtings- en uitrustingscriteria erg
verschillend van de criteria van een halte met gebruikers.

Dit geval, verbonden met de exploitatiewijzen van het
net en met het naleven van de reglementen inzake de
pauze van de bestuurders, brengt specifieke vragen met
zich mee: in functie van het al dan niet publieke karakter
van de zone moet de verantwoordelijkheid inzake de
onderhouds- en reinigingstaken duidelijk bepaald worden
tussen de partijen (Gewest, Gemeente en MIVB).
Het plaatsen van sanitair, eventueel toegankelijk voor
het publiek, moet altijd geval per geval besproken
worden en er moet een stedenbouwkundige vergunning verkregen worden. Bij de inplanting moet er
eveneens rekening gehouden worden met de nabijheid
van de halte en met de vereiste aansluitingen op het
elektriciteits- en waterafvoernet.
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1.4 Categorisering van de haltes

Categ
orie:

Teneinde een verbeteringsprogramma op te stellen van de
haltes van het bovengronds net en om prioriteiten inzake
interventie vast te stellen, moest er een manier gevonden
worden om de haltes in te delen in diverse categorieën, op
basis van hun infrastructuur en hun uitrustingsniveau.
Sinds 2008 heeft de MIVB een systeem ontwikkeld voor de
0

1

2

3

ELEMENTAIR = VEILIG

BEPERKT
niet veilig

klassering van de haltes, gebaseerd op het veiligheidsniveau, het comfort en de toegankelijkheid. Op basis van
een bezoek ter plaatse van elke halte laat een beslissingsboom de eenduidige identificatie toe van de categorie
waartoe de halte behoort. Aanvankelijk bestonden er 6
categorieën (van 0 tot 5), verdeeld op de volgende wijze:

elementair (zonder
schuilhuisje)

elementair met schuilhuisje

Comfort

vuilnisbak indien adequaat

vuilnisbak

5

IDEAAL = TOEGANKELIJK
Ideaal I
in geval van geringe
frequentie
standaard < 500 pers./dag
standaardschuilhuisje

standaardschuilhuisje +
informatiebord

4

Ideaal II
in geval van gemiddelde
frequentie
> 500 pers./dag
uitgebreid schuilhuisje (min. 9
m) – afdak wacht- en
instapzone

Ideaal III
in geval van hoge frequentie en
intermodale pool
> 1000 pers./dag
schuilhuisje van het lange type met luifel
over de volledige halte – afdak wacht- en
instapzone

ten minste 3 zitplaatsen
heupsteunen (optionele
zitsteunen)

zitplaatsen voor ten minste 10 zitplaatsen > 20 personen met meerdere
personen, met inbegrip van
mogelijkheden (hoogte van de banken en
eventuele heupsteunen
heupsteunen)

vuilnisbak

voldoende vuilnisbakken

PBM

geleiding en wachtzone slechtzienden (eerste deur)
toegang voor rolstoelgebruikers (tweede deur)
paal + theoretisch
uurrooster

paal + theoretisch uurrooster

paal + theoretisch uurrooster

Informatie

netplan

netplan

plan van de wijk en info MIVB

plan van de wijk en info MIVB

DYNAMISCH scherm wachttijd

DYNAMISCH scherm wachttijd

Veiligheid

"verharde" wachtzone

te overbruggen ruimte tussen het perron en het voertuig van
bereikt de vereiste lengte
maximimum één stap (redelijke leemte voor de valide
wacht- en haltezone duidelijk identificeerbaar (eventuele specifieke bekleding)
niet of onstabiele
personen)
bekleding
perron 20 m (bus) 35-45 m (tram)
perron > 20 m (B) min. 45 m (T)
verhoogd risico op
gering risico op onwettig
uitbreiding voetpad / eigen
uitbreiding voetpad / eigen baan / vrije baan
baan / vrije baan
onwettig parkeren
parkeren
haltezone van het
veiligheidslijn
voertuig op hobbelige
weg
veiligheidshekken tussen de gemotoriseerde weggebruikers en de voetgangers (centrale eigen banen)

Afbeelding 6: categorisering van de haltes

Onze doelstellingen op lange termijn zijn de volgende:
> dat de categorie 0 verdwijnt,
> dat de categorie 1 beperkt wordt tot de plaatsen waar
het materieel onmogelijk is een schuilhuisje te plaatsen,
> dat elke halte waar dagelijks meer dan 500 personen
langskomen, de ideale halte is.
Het spreekt voor zich dat een halte steeds kan beschikken
over bijkomende uitrustingen in vergelijking met de desbetreffende categorie.
Het gebruik en een meer nauwkeurige analyse van
deze classificatie heeft de grenzen ervan aangetoond.
In het bijzonder is gebleken dat de beschikbare ruimte
op bepaalde smalle plaatsen te Brussel een ideale inrichting onmogelijk maakt. De MIVB moet aanvaarden
dat het niet mogelijk is een schuilhuisje of gegroefde geleidetegels te plaatsen omwille van de geringe
breedte van het desbetreffende trottoir. Omgekeerd
kan de plaatsing van een schuilhuisje overbodig lijken
indien er een afdak aanwezig is van de gebouwen die
zich onmiddellijk naast de halte bevinden.

Er werd dus een categorie 6 gecreëerd; deze herneemt
de haltes in inham die zo moeten blijven. Inderdaad,
de haltes in inham baren ons zorgen omwille van de
veiligheid; deze werden door de beslissingsboom
systematisch ingedeeld in categorie 0. Dit belemmerde
de identificatie van de uitgevoerde reële verbeteringen
van de haltes van het bovengronds net.
Op dezelfde denkwijze werd er een categorie 7
gecreëerd voor de kwalificatie van de haltes waar de
beperkte beschikbare ruimte of het gebruik van de
halte (enkel voorbehouden voor het uitstappen) de
plaatsing van een schuilhuisje onmogelijk of niet
relevant maakt. Een gegevensbank herneemt alle
configuraties en uitrustingen aan de haltes. Deze laat
de identificatie toe van de haltes waar inrichtingen
onmogelijk of niet gewenst zijn. De voorschriften voor
het aanleg van een ideale halte zijn te vinden in het
document “4_Principes voor de inrichting van een toegankelijke en comfortabele halte voor het bovengronds net”.
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1.5 Top 50 van de bovengrondse haltes 2015
De classificatie van de bovengrondse haltes ingevolge hun relatieve belang kon gebeuren op basis van
verschillende criteria: het algemeen gebruik, het
schoolgebruik, het lijntype of het aantal lijnen, het
vervoeraanbod (aantal doortochten per tijdseenheid
overdag en ‘s nachts, het aantal aangeboden plaatsen
per tijdseenheid, …)
De MIVB beschikt over gegevens van de frequentie van

de haltes (aantal personen dat op een voertuig stapt op
een weekdag). Deze gegevens laten toe om de meest
gebruikte haltes te identificeren. Deze worden weergegeven in een “ Top 50 “. De top 50 kan u in volgend
document vinden: “ 3_TOP50 Bovengrondse haltes
2015 “. Deze criteria laten toe om voor de aannemers de
aandacht te vestigen op het belang van de stroom aan
voetgangers op deze plaatsen.

1.6 Wettelijke bevoegdheden in de openbare ruimte op het vlak
van haltes
De haltes maken integraal deel uit van het openbaar
vervoersysteem en van de openbare ruimte.
De MIVB is geen eigenaar van de openbare weg, maar
heeft gratis gebruiksrecht (cf. ordonnantie van 22
november 1990 betreffende de organisatie van het
openbaar vervoer binnen het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest). De MIVB kan inrichtingen voorstellen en deze
(laten) realiseren. Deze inrichtingen moeten goedgekeurd worden door de wegbeheerder (gemeente of
gewest) en eventueel, door de Politie van een van de 6
zones.
De MIVB heeft dus meer dan 20 bevoorrechte gesprekspartners binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest én
een twaalftal gesprekspartners in Vlaanderen omdat
haar net zich ook buiten het Brussels Gewest uitstrekt.
De inrichting van de openbare ruimte, het onderhoud
en de netheid ervan, vallen onder de bevoegdheid
van de beheerder van de openbare ruimte. Gezien de
rijbaan gewestelijk of gemeentelijk is, is het de desbetreffende overheid die hiermee belast is. Indien het een
gemeenteweg betreft, is het college van burgemeester
en schepenen de bevoegde overheid voor de goedkeuring van de inrichtingen en de diverse prestaties die
ten laste van de gemeenten vallen (onderhoud van de
rijbanen, van de beplanting, van het stadsmeubilair).

Indien het een gewestweg betreft valt de verantwoordelijkheid onder de gewestelijke administratie Brussel
Mobiliteit – Directie Beheer en Onderhoud (DBO).
De MIVB is belast met het onderhoud van haar sporen
en van elke bijbehorende technische uitrusting (bovenleidingen, specifieke signalisatielichten, detectiesystemen voor voertuigen, elektrische kasten, …).
Momenteel valt het beheer van de schuilhuisjes aan de
haltes enkel onder haar bevoegdheid voor bepaalde
gemeenten (9 gemeenten van de 19).
Anderzijds is de burgemeester verantwoordelijk voor
de veiligheid gezien hij het hoofd is van de lokale
politie. Hij is bevoegd voor alle wegen die zich op het
grondgebied van de gemeente bevinden, ongeacht de
status ervan.
Sommige beëdigde MIVB-agenten mogen procesverbaal opmaken voor bepaalde overtredingen (bij
voorbeeld, voor het parkeren op de halte,of de
aanwezigheid op voorbehouden eigen bedding,…).
In spoedgevallen kan de MIVB het veiligstellen van een
plaats verzekeren in het belang van haar klanten. Zij is
verplicht de verantwoordelijke op de hoogte te stellen
van elk geïdentificeerd gevaar.
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2. De transportkoker
2.1 Waarom dit onderwerp?
De haltes vormen de toegangen tot de “transportkoker”. Aan deze ruimte in de stad moet bijzondere
aandacht besteed worden opdat de voertuigen van

het openbaar vervoer er zouden kunnen rijden en
toegang hebben tot de haltes, dit in alle veiligheid en
zo vlot mogelijk.

2.2 D
 efinitie van de transportkoker
De “transportkoker” is de ruimte bestemd voor het
verkeer van de voertuigen van het openbaar vervoer
(metro, tram en bus). Deze ruimte wordt weergegeven
door een materiële (de tunnel in het geval van de
ondergrondse metro of premetro) of virtuele koker
voor wat het bovengronds net van de MIVB betreft.
In termen van infrastructuur en uitrustingen omvat de
“transportkoker” alles wat het voertuig toelaat binnen
deze ruimte te rijden of datgene dat in fysieke of
functionele interactie treedt met het transportvoertuig.
Voor de trams die bovengronds rijden omvat dit:
> de sporen en hun fundering;
> de wegbekleding tussen de sporen en loodrecht op het
omgrenzingsprofiel, ingenomen door de voertuigen;
> de structuren en uitrustingen van de elektrische
voeding van de voertuigen (palen, dwarsarmen,
steunen, span- en rijdraden);
> de signalisatiestructuren en –uitrustingen, bestemd
voor het regelen van het voertuigverkeer (palen,
dwarsarmen, steunen, vaste uitrustingen voor de
detectie van de voertuigen en voor de bediening van
de wissels, specifieke signalisatielichten);
> wat de haltes betreft: het deel van de toegangsinfrastructuur dat in contact kan treden met of bediend
wordt door het voertuig van het openbaar vervoer.
Voor de metro’s en de trams die ondergronds rijden
omvat dit:
> de sporen en hun fundering;
> de structuren en uitrustingen van de elektrische
voeding van de voertuigen (palen, dwarsarmen,
spandraden, rijdraden, contactrails);
> de signalisatiestructuren en –uitrustingen, bestemd

voor het regelen van het voertuigverkeer (palen,
dwarsarmen, vaste uitrustingen voor de detectie van
de voertuigen, voor de snelheidsinstructie en voor de
bediening van de wissels, specifieke signalisatielichten);
> wat de perrons betreft: het deel van de toegangsinfrastructuur dat in contact kan treden met of
bediend wordt door het voertuig van het openbaar
vervoer.
Voor de bussen omvat dit:
> de wegbekleding loodrecht op het omgrenzingsprofiel, ingenomen door de voertuigen;
> de signalisatiestructuren en –uitrustingen, bestemd
voor het regelen van het voertuigverkeer (palen, dwarsarmen, steunen, vaste uitrustingen voor de detectie
van de voertuigen, specifieke signalisatielichten);
>w
 at de haltes betreft: het deel van de toegangsinfrastructuur dat in contact kan treden met of bediend
wordt door het voertuig van het openbaar vervoer.

Afbeelding 1: afbeelding van de transportkoker binnen een configuratie tram-bus
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4. Principes voor de inrichting van een
toegankelijke en comfortabele halte
voor het bovengronds net
4.1 De algemene infrastructuur van een halte
De halte moet:

• rechtlijnig zijn, zodanig dat het voertuig de halte

gemakkelijk kan aandoen én voor een optimale
toegankelijkheid van de gebruikers; zo niet moet een
verplaatsing overwogen worden

• een lengte hebben die aangepast is aan de voertuigen die ze bedienen:

> 20 m voor een standaardbushalte,
> 45 m voor een standaardtramhalte,
> of een samenstelling voor de haltes die gelijktijdig
door meerdere lijnen of modi bediend worden (precisering gebruikt binnen de MIVB voor elke inrichting).
NB 1: Er rijden steeds meer gelede bussen. De manoeuvres van de aanhangwagen zijn verre van gemakkelijk
om te komen tot een perfecte uitlijning; de eindpunten
in inham moeten dus een behoorlijke lengte hebben
om perfect te kunnen halteren.
NB 2: Indien meerdere bussen op dezelfde plaats
moeten halt houden (meerdere lijnen aan een halte) en
elkaar moeten kunnen voorbijrijden, zijn studies over

de draaicirkel absoluut noodzakelijk voor de aanleg van
exploiteerbare haltes …
NB 3: Indien het een gemengde halte betreft, d.w.z. gebruikt
door meerdere vervoerswijzen, én indien de exploitatie voorziet dat 2 voertuigen hier gelijktijdig moeten kunnen halt
houden, zal de lengte aangepast worden in functie van het
type voertuig. Wat het optimaal beheer van de aansluitingen
en het inperken van de moeilijkheid van het overstappen betreft, is een gemengde halte interessant. Men moet evenwel
onthouden dat de gemengde tram-/bushaltes systematisch
problemen stellen inzake toegankelijkheid (inplanting van de
geleiding, aangepaste perronhoogte, enz.) indien de principes van het voornoemde plan niet nageleefd worden. Een
centraal perron waarbij één kant per vervoerswijze gebruikt
wordt, laat toe deze problemen te omzeilen. Hieraan moet
voorrang gegeven worden telkens wanneer de configuratie
dit toelaat (Cf. afbeelding 1: halte Heembeek).
Het normplan – referentieplan voor ideale haltes (document
8) geeft alle technische informatie met betrekking tot dit
punt. ‘Het principeplan “6_Principeplan - gemengde haltes
(bus en tram) geeft alle technische informatie met betrekking tot gemengde haltes.’

Afbeelding 1: halte Heembeek – voorbeeld van de ideale opstelling van een gemende tram/bus-halte
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• toegankelijk voor iedereen (met inbegrip van de

PBM’ers), d.w.z.:
> de loopzones blijven volledig vrij over een minimumbreedte van 150 cm en dit over de ganse
lengte (rode gearceerde zone - zie 8_Normplan
– referentieplan voor ideale haltes)) en aan de
toegangen, zoals voorgeschreven door de Gewestelijke
stedenbouwkundige verordening (GSV) voor de
voetgangerszones. Deze loopzone moet rekening
houden met alle obstakels, met de aanbevolen
inspringstrook van 35 cm ten opzichte van de
boordstenen, voor de plaatsing van elke uitrusting,
en met het feit dat een zittende persoon zich niet
binnen dit profiel mag bevinden.
> de hellingen en de dwarshellingen zijn in overeenstemming met de voorschriften van de GSV ter zake
(max. 2 %), behalve indien de rijbaan zelf een aanzienlijke helling vertoont, waardoor het onmogelijk
is deze criteria na te leven.
> een doorlopende veiligheidslijn bevindt zich langs
de perronboorden, over de ganse lengte van de
halte (niet op de toegangshellingen). Het contrast
tussen de veiligheidslijn en de overige bekleding van
de halte moet groot zijn (ten minste 70% verschil
tussen de helderheid van de twee materialen, cf.
pagina 80 van het “Cahier voetgangerstoegankelijkheid”, (http://www.mobielbrussel.irisnet.be/partners/professionelen/technische-publicaties). Over
het algemeen is deze lijn wit, met een rode of grijze
bekleding.
> er bevindt zich een stopstreep op de rijbaan of in
de eigen bedding die precies aanduidt waar het
voertuig moet stoppen aan de halte. Deze lijn kan
eveneens gekleurd om de bestuurder toe te laten een
optimale toegankelijkheid van de halte te bieden. Enkel
de MIVB is gemachtigd om deze lijn in te planten. Voor
de bussen vervangt deze lijn voortaan de traditionele
markering van een grote rechthoek met gearceerde
uiteinden die enkel nog geschikt is voor haltes in
inham. Voor de tram wordt de stopstreep gematerialiseerd d.m.v. een witte lijn tussen de 2 sporen. De
plaatsing van de stopstreep moet voor elk project
bekeken worden om rekening te kunnen houden met
de eventuele aanwezigheid van detecties in de grond
voor de beïnvloeding van de verkeerslichten.

Afbeelding 2: Stopstreep op de rijbaan

> is voorzien van podotactiele geleiding voor blinden
en slechtzienden die zo naar de eerste deur geleid
worden d.m.v. geribbelde tegels, naar een soepele
wachtzone van ongeveer 1 m².
> is voorzien van een plaatselijke markering ter
hoogte van de tweede deur die de identificatie van
de instapzone voor rolstoelgebruikers vergemakkelijkt; deze markering zal aangepast zijn aan de
bekleding en zich op een afstand van ten minste
1,2 m t.o.v. de boordsteen bevinden. Bovendien
wordt er bijzondere aandacht besteed aan het
vrijmaken van deze zone over een breedte van
ongeveer 1 m aan weerskanten van de deur (aan
te passen in functie van de voertuigen die de halte
bedienen) en met een diepte van 2,3 m ) (zie 8_
Normplan – referentieplan voor ideale haltes).
> is zodanig aangelegd dat de leemte, d.w.z. de te
overbruggen ruimte tussen de perronboord en het
voertuig, zo smal mogelijk is, en dit zowel verticaal
als horizontaal. Deze leemte houdt rekening met de
risico’s betreffende zowel de infrastructuur als het
rollend materieel.
> Hoogte van de boordsteen:
• De perronhoogte voor een tramhalte in
eigen bedding dient door de MIVB per geval
bepaald te worden, in functie van het type
voertuig dat de lijn bedient. In eigen bedding
bedraagt deze hoogte 27,5 cm ten opzichte
van het bovenste niveau van de rails; voor alle
andere configuraties moet de hoogte zo dicht
mogelijk in de buurt liggen van deze 27,5 cm.
Dit houdt in dat de toegangshellingen een
lengte hebben van iets meer dan 5 m, met een
helling van 5% om het niveauverschil vanaf de
toegangsoversteek te kunnen overbruggen.
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• Indien het een tramhalte op de rijbaan
betreft, moet de hoogte maximaal zijn zonder
dat de hellingsgraad te hoog wordt. Om te
vermijden dat er een te groot trede-effect
optreedt, mag de boordsteen een uitkragende perronboord hebben (cf. Afbeelding 3: Dr.
Schweitzerplein - verhoogde perronboord)’.

behouden blijft. De schuilhuisjes en al het meubilair moeten zo ver mogelijk in het achterste deel
van de halte ingeplant worden. Indien de beschikbare breedte voor de aanleg van een nieuwe halte
minder dan 2 m bedraagt, zal de aanleg gevaarlijk,
smal en zonder comfort zijn, en moet men verplicht
een andere plaats zoeken voor de inrichting van een
aanvaardbare halte.

• De halte moet goed verlicht zijn:

Afbeelding 3: Dr. Schweitzerplein - verhoogde perronboord

• Indien de halte enkel gebruikt wordt door bussen, waarbij deze zo rechtlijnig mogelijk benaderd
wordt, bedraagt de ideale hoogte 18 cm. De
ideale boordsteen is afgekant voor een perfecte
geleiding van de wielen van de bus, zo dicht
mogelijk bij de halte, waarbij noch de banden
noch het koetswerk beschadigd worden.
• Indien, omwille van het traject, de onderkant van het koetswerk van de bus boven de
boordsteen moet passeren, zoals dit geldt
voor een insprong aan het eindpunt of voor
een halte na een bocht, bedraagt de maximale
hoogte van de boordsteen 15 cm. De MIVB
beschikt over draaicirkel-software die de validatie van het desbetreffende geval toelaat.

De verlichting van de volledige halte en van de
bijhorende toegangen moet zorgvuldig bestudeerd
worden vanaf het begin van alle projecten.
Een verlichtingsgemiddelde van 30 lux voor het
geheel van de bovengrondse haltes is een redelijke
doelstelling. De minimale punctuele verlichting bedraagt 15 lux; indien dit niet het geval is moet er een
dringende interventie geprogrammeerd worden door
de bevoegde partij. De aanbevolen kleurtemperatuur
bedraagt 3000 K (graden Kelvin) ter bevordering van
een aangenaam gevoel. Het type lamp wordt gekozen
onder de metaaljodidelampen, de LED-lampen of
toekomstige vergelijkbare lampen. Ten slotte moet de
kleurweergave-index Ra +85 zijn zodanig dat gezichtsuitdrukkingen herkend kunnen worden.
Inderdaad, een goede uniforme verlichting voor de
volledige haltezone en de bijhorende toegangen
(zonder schaduwzone) is een voorwaarde voor het
comfort en het aangename karakter van de halte. Dit
draagt sterk bij tot een vermindering van het onveiligheidsgevoel en het vandalisme. Het is dus van fundamenteel belang dat de wegbeheerders bijzondere
aandacht besteden aan dit aspect, evenals aan het aspect onderhoud van de beplanting. De beplanting kan
een lamp immers verbergen waardoor het nut ervan
afneemt. In geval van een defect moet de herstelling
zo snel mogelijk uitgevoerd worden.

• Indien het een gemengde bus-/tramhalte
betreft, moet de hoogte van de boordsteen
aangepast worden voor een optimale toegankelijkheid in functie van de weerhouden configuratie van elke vervoerswijze (cf. specifiek
plan voor de gemengde haltes).

Een hoger verlichtingsniveau kan vereist zijn voor de
gemakkelijke raadpleging van de mededelingenborden
of om te kunnen lezen. Dit is afhankelijk van de technische voorzieningen en van de lichtinvalshoeken. De
MIVB-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de
reizigersinformatie moeten de uitrustingen valideren die
voorgesteld worden voor de mededelingenborden. Deze
specifieke verlichting kan verminderd worden (dimmen)
omwille van energiebesparende redenen indien er niemand meer aanwezig is aan de halte.

> Bijgevolg bedraagt de minimumbreedte van een
halte 3 m indien het gaat om een instapheuvel voor
een tram in eigen bedding. Indien deze breedte
niet bereikt kan worden omwille van plaatselijke
beperkingen moet het meubilair zodanig ingeplant
worden dat een vrije loopzone van 150 cm breedte

De gewestelijke officiële aanbeveling vindt men terug
in het 2de deel van het “Voetgangersvademecum van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” (http://www.
mobielbrussel.irisnet.be/partners/professionelen/technische-publicaties).
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• De halte moet veilig zijn voor alle gebruikers van

de openbare ruimte. In het bijzonder zal deze veilig
gemaakt worden dankzij hekken tussen de wachtzone
en de verkeerszone (ongeacht het feit of het hier nu
gaat om voertuigen, fietsers of voetgangers) en aan
de buitenkant van de transportkoker aan eventuele
toegangshellingen (en bij voorkeur indien deze breder
dan 225 cm zijn). De kleur die gewoonlijk aanbevolen
wordt door de wegbeheerders voor deze hekken is
RAL6009 (bijvoorbeeld Sint-Andrieskruis). Indien er aan
de achterkant van het schuilhuisje een fietspad ligt, is
het belangrijk dat de zone zodanig ingericht wordt dat
ongevallen tussen voetgangers en fietsers vermeden
worden (desgevallend plaatsing van borden D10).
Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de toegangen tot de haltes opdat de zichtbaarheid van alle
gebruikers van de openbare ruimte er gegarandeerd
zou zijn (voetgangers en voertuigen). In het bijzonder
worden de voetgangersoversteken bij voorkeur zodanig
geplaatst dat de gebruikers ervan niet aan het oog van
de andere gemotoriseerde weggebruikers onttrokken
worden omwille van een voorbijrijdende bus of tram.
Elk obstakel dat een beweging kan verbergen, moet
vermeden worden (cf. Afbeelding 4: Gerustellende
haltes voor alle gebruikes)’.

Afbeelding 4: Gerustellende haltes voor alle gebruikers

• zo uitgevoerd worden dat de minimale veiligheidsaf-

standen in verhouding tot de voertuigen van het openbaar vervoer of “omgrenzingsprofielen”,bepaald door
het Sporen studiebureel van de MIVB, nageleefd worden
(afstand spoor – boordsteen, afstand spoor – diverse
obstakels, draaicirkels, …).

4.2 Stadsmeubilair en uitrusting
De halte beschikt altijd over een schuilhuisje met een
ideale lengte die overeenstemt met het aantal reizigers
van de halte én met een breedte die idealiter toelaat
zowel de wachtzone als de instapzone te overdekken,
met een lengte die de eerste en tweede deur dekt; de
breedte van het schuilhuisje moet bepaald worden in
functie van de lokaal beschikbare ruimte.
De schuilhuisjes met een lengte van ongeveer 5 m
worden voorbehouden voor de haltes die door minder
dan 500 personen/dag gebruikt worden. Deze zullen
zorgvuldig ingeplant worden, rekening houdend met
de lokale beperkingen van het stedelijk milieu (toegang
omwonenden, winkeluitstalramen, garages, belangrijke
gebouwen of de aanwezigheid van een specifieke gebruikersgroep (school), lage of hoge vensters, enz.).
Indien de plaats er zich toe leent en indien de halte
veelvuldig gebruikt wordt, kan het uitgebreid schuilhuisje
(dubbel, drievoudig, viervoudig) opgesplitst worden in

meerdere onderdelen of kan het openingen hebben in
de achterwand; de naam van de halte zal in het schuilhuisje met achtergrondverlichting aangeduid worden,
zodanig dat de identificatie van de halte gemakkelijk verloopt, zelfs ‘s nachts en aan alle kanten. Wat de bushalte
betreft moet bij voorkeur het voorste deel van de halte
uitgerust worden om het vooraan instappen op gemakkelijke wijze te verzekeren. Wat de tramhalte betreft
moet men erover waken dat het schuilhuisje ingeplant
wordt in overeenstemming met de hoofdtoegang tot
het perron (de afstand beperken die door de klanten
afgelegd moet worden alvorens zij het comfort van de
uitrusting bereiken).
Er worden tevens voldoende zetels en heup- (of zit)
steunen voorzien, verdeeld over de totale lengte van de
halte, idealiter zowel in als buiten het schuilhuisje.
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Elk “elementair” schuilhuisje (< 5 m) is uitgerust met een
standaardmededelingenbord (~1 m²) dat nooit boven de
zetels geplaatst mag worden. Dit mededelingenbord zal
dienen voor het weergeven van de theoretische uurroosters, een netplan, een plan van de wijk en/of eventueel andere bijbehorende informatie in functie van de
evolutie van het MIVB-beleid inzake reizigersinformatie.
Elk groter schuilhuisje zal uitgerust worden pro rato van
het aantal modules elementaire schuilhuisjes (2 mededelingenborden voor een dubbel schuilhuisje, 3 voor een
drievoudig, …).
Indien de ruimte beschikbaar is en de plaatsgesteldheid
er zich toe leent, dient men te voorzien dat het informatie- of mededelingenbord dubbel is aan de achterkant van het schuilhuisje zodat dat daar alle andere
informatie weergegeven kan worden die door de MIVB
als relevant wordt beschouwd.
Het mededelingenbord zal voorzien zijn van een uitrusting
waardoor de informatie zowel overdag als ‘s nachts
gemakkelijk geraadpleegd kan worden (idealiter verlicht
of met achtergrondverlichting).
Indien de grootte van het schuilhuisje de plaatsing van
meerdere mededelingenborden toelaat, zal er nagedacht
worden over de aanpassing van de bevestigingshoogte
opdat zowel grote als kleine mensen (met inbegrip van
de rolstoelgebruikers) gemakkelijk toegang zouden
hebben tot de informatie.
De halte zal ook over een voldoende aantal vuilnisbakken beschikken (minimum 3 voor veelgebruikte
haltes, van om en bij de 1000 personen/dag). Het model
vuilnisbak moet goedgekeurd worden door de dienst
van de wegbeheerder, belast met de lediging ervan. De
ledigingsfrequentie zal medegedeeld worden aan de
MIVB voor een geoptimaliseerd beheer van de netheid
van de halte. De doelstelling is een progressieve uniformering van de modellen binnen het Gewest.

worden in het schuilhuisje indien het er zich toe
leent (hoogte en/of gewichtsweerstand aan te
passen indien nodig), zo niet op elke oordeelkundig
ingeplante paal die voldoende stevig is)

• een verkoops- en inningstoestel van het type “GO” of

“AVM” (= Automatic Vending Machine), bij voorkeur
beschut opgesteld (aanbevolen indien er grote schuilhuisjes zijn), aan de haltes geselecteerd door de MIVB
in functie van haar eigen criteria (ontplooiing van het
verkoopsnet, specifieke lijnen, frequentie, …)

• voor sommige specifieke haltes, gelegen in de

nabijheid van een bijzonder aantrekkingspunt
(bijvoorbeeld Vorst Nationaal) en op bepaalde
belangrijke lijnen (bijvoorbeeld Chrono-/Avanti-lijn),
kunnen er in de lengterichting onafhankelijke panelen
met vermelding van de naam van de halte geplaatst
worden. Indien de openbare verlichting onvoldoende
is voor de leesbaarheid ervan ’s nachts, moeten deze
panelen voorzien kunnen worden van achtergrondverlichting. Alle normen voor deze borden zijn vermeld
in het document “7_Inplanting van het stadsmeubilair
op Avanti/Chronolijnen”

• s ommige haltes kunnen uitgerust worden met
bewakingscamera’s of met een oproepzuil.
Voor het geheel van deze uitrustingen zullen de elektrische aansluitingen en/of wachtbuizen geïntegreerd
worden vanaf het ontwerp van elk project waarvan
deze integraal deel uitmaken.

• u itgerust met een fietsenstalling (standaardbogen

met geïntegreerde reling onderaan voor de gratis
algemene parking, eventueel overdekt) in de
onmiddellijke nabijheid ter bevordering van de intermodaliteit; het latere beheer van deze uitrustingen
moet samen met de bevoegde instantie vastgesteld
worden.

De MIVB levert een hele reeks uitrustingen:

• de MIVB-paal (of een identificatiezuil) met het

bord met de naam van de halte, de lijnen die er
langskomen en de theoretische uurroosters met
voldoende (achtergrond)verlichting .

• de visuele (en geluids-) weergave in real time moet

volledig ontplooid worden binnen het bovengronds
net; deze uitrusting wordt haaks op de verkeersas
geplaatst, zodanig dat deze zichtbaar is vanaf het
grootste gedeelte van de halte; ze kan geïntegreerd
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4.3 A
 ndere belangrijke opmerkingen voor de inrichting van een
ideale halte, d. w. z. een veilige, comfortabele halte die voor
iedereen toegankelijk is
De halte moet het voorwerp vormen van een zorgvuldig
en herhaald, preventief en curatief onderhoud, zowel wat
het grondoppervlak als de aanwezige uitrustingen betreft.
Een vuile halte leidt al snel tot een onveiligheidsgevoel.
Het risico op vandalisme kan dan eveneens toenemen.
Ook de omgeving van de halte en de bijhorende toegangen
moeten het voorwerp vormen van hetzelfde onderhoud.
De halte mag uitgerust worden met reclamevoorzieningen, die echter in geen enkel geval de veiligheid, de
zichtbaarheid of de toegankelijkheid mogen belemmeren.
Deze voorzieningen mogen eventueel afzonderlijk van het
schuilhuisje geplaatst worden. Men moet het naderende
voertuig steeds kunnen zien vanaf het schuilhuisje (met
uitzondering van specifieke en/of uitzonderlijke stedenbouwkundige beperkingen). Voor de afzonderlijke reclamevoorzieningen is er steeds een stedenbouwkundige
vergunning vereist, in tegenstelling tot de reclamevoorzieningen die in de schuilhuisjes geïntegreerd zijn.
De keuze van de materialen voor de inrichting wordt
overgelaten aan de beoordeling van de auteurs van de
projecten, in overeenstemming met de lokale overheden,
de uniformiteit van de zone en het Bestuur Stedenbouw.
De vlakheid van de halte is een essentiële factor voor
de toegankelijkheid, met name de bekleding d.m.v.
meervoudige kleine bolle elementen is verboden (gezaagde
straatstenen worden verkozen boven gekliefde straatstenen). De voegen zullen smal en verzorgd zijn; de
volledige plaatsing zal zorgvuldig opgevolgd worden. De
bekleding zal een stroefheid hebben die overeenkomt
met deze van betonstraatstenen (klinkers). Bepaalde
materialen worden immers uiterst glad bij regenval of
ijzel en zijn dus eveneens verboden. De eventuele riooldeksels mogen geen obstakel vormen; ze moeten
zodanig geplaats worden dat deze op hetzelfde niveau
liggen als de bekleding. Hieromtrent is het “Voetgangersvademecum van het BHG” het naslagwerk (http://www.
mobielbrussel.irisnet.be/partners/professionelen/technische-publicaties).
Het contrast tussen de bekleding van de veiligheidslijn
en de overige bekleding van de halte moet groot zijn
(ten minste 70% verschil tussen de helderheid van de
twee materialen, cf. pagina 80 van het “Cahier voetgangerstoegankelijkheid”, te downloaden via hetzelfde
adres.

De vereiste diverse uitrustingen zullen in het gedeelte
achter de loopzone met een breedte van 1,5 m ingeplant worden, in de daartoe voorziene zone (in groen op
het plan), of het nu palen (MIVB, bovenleiding, openbare
verlichting, wegsignalisatie en lichtseinen), vuilnisbakken, diverse kasten, reclame of bomen betreft. Deze
moeten gegroepeerd worden op dezelfde lijn (in het
achterste gedeelte van de halte, bij voorkeur langs de
borstweringen).
De verkeerslichten, spiegels en andere voorzieningen
voor de bestuurder moeten buiten de loopzone geplaatst
worden, zodanig dat deze zichtbaar zijn wanneer de tram
precies stopt op de geschikte plaats voor het instappen
van de PBM’ers (voor de trams T3000 of T4000, op een
minimumafstand van 2,5 m van de wachtzone voor blinden en slechtzienden, tegenover de eerste deur).
De maximale lokale versmalling, toegelaten door de GSV,
bedraagt 120 cm over een afstand van minder dan 50 cm;
daardoor is de toevoeging van een uitrusting aan een
halte soms onmogelijk. Men moet zich dan richten naar de
onmiddellijke omgeving of de toegangswegen (de aanbevelingen raadplegen inzake de inplanting hernomen in het
voornoemde cahier voetgangerstoegankelijkheid).
De eventuele boomspiegels moeten zich buiten de
loopzones bevinden die steeds vrij moeten zijn van elk
obstakel (met uitzondering van de 150 cm vanaf de
boordsteen). De boomspiegels moeten zich bij voorkeur
op gelijke hoogte bevinden en eventueel begaanbaar
gemaakt worden (uitgerust met roosters met gaten,
synthetisch of in hars), zodanig dat deze op geen enkele
wijze een obstakel vormen en geen enkel risico op vallen
inhouden. Deze moeten de aanvoer van het nodige water toelaten voor een goede ontwikkeling van de boom
en van het wortelgestel. Dit wortelgestel mag over een
ruimte onder de haltes beschikken die heel wat groter
is dan de afmetingen van de boomspiegel. In dat geval
moet men de geschikte structurele inrichting voorzien.
De centraal gelegen instapheuvel, een zeer goede
oplossing voor het overstappen tram-bus op een uitwisselingspool, moet een minimumbreedte hebben van
4,5 m (1,5 m loopzone aan weerskanten + 1,5 m voor de
uitrustingen in het midden). De ideale breedte bedraagt
5 tot 6 m.
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Met het oog op een uniformering van het stadsmeubilair aan de haltes, zoals aanbevolen door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in het beheerscontract van de
MIVB, is het type meubilair, in volgorde van voorkeur,
dit bepaald voor de lijn, dan dit in overeenstemming
met de gewestelijke standaard inzake gewestwegen
en tenslotte het gemeentelijk meubilair. Zodra de van
kracht zijnde contracten het toelaten, zal het model
schuilhuisje uniform worden.
Indien het echt niet mogelijk is om een garage te vermijden
ter hoogte van de halte, zal de hoogte van de boordsteen
aangepast worden overeenkomstig de GSV, d.w.z. dat enkel
de boordsteen een schuine zijde heeft en niet het voetpad.
Dit moet absoluut vermeden worden voor de eerste twee
deuren waarvan de toegankelijkheid voor iedereen verzekerd moet worden. Indien dit niet mogelijk zou zijn, kan
men beter de verplaatsing van de halte beogen binnen een
zone die een inrichting van betere kwaliteit toelaat.
Wat de afwatering betreft zal duidelijk de voorkeur gegeven worden aan afwatering via een doorlopende dwarshelling, gericht naar de rijbaan of naar het spoor (haaks
op de lengte van de halte). Indien dit niet gerealiseerd kan
worden, moet er een inrichting met een afvoergeul in het
midden beoogd worden (doorsnede in “V”). Bijzondere
zorg moet evenwel besteed worden aan de uitvoering om
plassen te vermijden, te wijten aan te zwakke overlangse
hellingen. De randen van de afvoergeul zullen afgeschuind
worden, met een maximumhoogte van 2 cm; de bodem is
plat. Uitrustingen van het type Acodrain dienen vermeden
te worden zonder sluitende verbintenis inzake het onderhoud ervan.

Aan de afvoergeul langsheen een bushalte, ter uitbreiding
van het trottoir, moet bijzondere zorg besteed worden.
Het is aangeraden geprefabriceerde elementen, die al te
gemakkelijk losraken en die leiden tot waterprojectie bij
elke doorgang, te vermijden en de voorkeur te geven aan
een realisatie in beton, gegoten ter plaatse, ondanks de
mogelijke verplichte drogingstijden.
De paaltjes, om parkeren op de halte te verhinderen, zijn
bijna altijd een belemmering voor de toegankelijkheid van
het voertuig en kunnen een risico vormen op het vlak van
veiligheid. De deuren van verschillende bus- en trammodellen zijn immers verdeeld over de volledige lengte van de
halte en er is altijd wel een paaltje dat zich vóór een deur
bevindt. Deze paaltjes dienen dus vermeden te worden,
behalve indien dit vereist is omwille van de verkeersdruk.
Indien deze onvermijdelijk zijn, worden ze op de veiligheidslijn geplaatst, verdeeld over de totale lengte van de halte,
waarbij er telkens een onderbreking is wanneer er zich een
ander eventueel obstakel in de nabijheid bevindt (schuilhuisje, verlichtingspaal of andere). De voorkeur wordt
gegeven aan soepele of flexibele paaltjes.
Indien de halte langsheen een eigen trambedding ingegroend is of uit silex bestaat, moet de spoorzone ter
hoogte van de halte uitgerust worden met een harde bekleding
(klinkers, bedrukt beton of andere) ter vergemakkelijking van
het onderhoud (omdat het afval in dit type materialen niet kan
komen vast te zitten). Teneinde het oversteken op de sporen
niet te bevorderen, moet de plaatsing van hoge fijnmazige
hekken overwogen worden, waarbij de profielen evenwel
nageleefd worden. Dit wordt vooral aanbevolen wanneer de
haltes tegenover elkaar liggen.

4.4 Andere haltes
Omwille van heel wat redenen zijn de haltes vaak eenvoudiger uitgerust of zijn ze spijtig genoeg minder groot (elementaire haltes). De veiligheid moet evenwel verzekerd
worden en het merendeel van de voornoemde principes
moet nageleefd worden waarbij uiterst nauwlettend
toegezien moet worden op het behoud van de geoptimaliseerde toegankelijkheid voor iedereen.
Wanneer men omwille van de plaatsgesteldheid net
anders kan dan haltes in een lichte bocht aan te leggen,

is het voor de veiligheid uiterst belangrijk dat de halte
ingeplant wordt langs de binnenkant van de bocht. De
bestuurder moet gemakkelijk zicht hebben op alle deuren.
Indien dit niet het geval is, moet de inplanting van een
spiegel (spiegels) toelaten dit te corrigeren. Deze spiegels
moeten doeltreffend zijn onder alle mogelijke weersomstandigheden (ontdooiing voorzien). Voor de vaakst gebruikte haltes kunnen deze spiegels op termijn vervangen
worden door schermen (zoals voor de metro).
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Het gebruik van de haltes en de desbetreffende MIVB-lijn
dienen als sleutelelementen voor het te behalen niveau
van uitrusting. Enkel de dienst belast met de haltes is
bevoegd voor het doorgeven van dit type aanwijzingen.
De plaatsing van een schuilhuisje is niet noodzakelijk indien er al een afdak aanwezig is (zoals de toegangsluifel
van een station, een galerij, … Aan het uiteinde van de
lijn (richting buitenwijken) komt het vaak voor dat bepaalde haltes voornamelijk dienst doen als uitstaphalte.

Dan kan de dienst belast met de haltes, in akkoord met
de collega’s van de bus of tram, beslissen dat de plaatsing
van een schuilhuisje niet vereist is.
Op uiterst smalle plaatsen waar een schuilhuisje toch
wenselijk is, kan men opteren voor een schuilhuisje met
luifel (zonder zijwanden) en eventueel met een versmald
dak om de gebruikers van het openbaar vervoer
ondanks alles een beetje comfort aan te bieden, evenals
informatie dankzij het netplan.

4.5 Afbeeldingen

Afbeelding 5: Halte op de weg (op het trottoir zonder parkeren)

Afbeelding 6: Halte met stoepverbreding
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Afbeelding 7: Halte op eigen bedding
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8. Inrichting van de overstapknooppunten
Concepten en Normen
In het kader van de (her)inrichting van een overstapknooppunt, moet telkens grondig gedacht worden
aan de integratie in één enkel geheel, van de bovengrondse en/of ondergrondse haltezones van het
knooppunt, zodat de aansluiting in een mum van

tijd kan plaatsvinden met een maximum aan comfort
/ veiligheid. Hiervoor moet er rekening gehouden
worden met de volgende functionele behoeftes.

8.1 B
 eveiliging van het traject
• Voorkomen dat er een straat overgestoken moet
worden, of indien dit niet mogelijk is, de oversteek
beveiligen dankzij zebrapaden en verkeerslichten,
die buiten het kruispunt uitgerust worden met een
drukknop en een geluidssignaal;

• Voorkomen dat stedelijke of natuurlijke elementen
het zicht van de klant hinderen omdat dit bijdraagt
tot het onveiligheidsgevoel (vernauwingen van het
parcours, donkere gangen, doodlopende steegjes,
enz.);

• Kiezen voor een klantenparcours tussen de haltes
dat, in de mate van het mogelijke, overeenstemt met
het « natuurlijk » (namelijk het meest directe) traject.
Indien dit niet mogelijk is, moet dan de nodige veiligheidsuitrusting geplaatst worden om de klanten in
goede banen te leiden (hekken in oversteek, enz.);

• Een geruststellende menselijke aanwezigheid voorzien (politie, veiligheidsagenten of andere agenten,
die al dan niet gelinkt zijn aan de vervoermaatschappij) waar dit nodig is en de nodige inrichtingen
voorzien voor deze personen (schuilhuisjes, telefoon,
WC, enz.);

• Een goede verlichting voorzien, die een veiligheidsgevoel biedt ter hoogte van de haltezone, maar ook
langs het hele parcours;

• Indien nodig borden voorzien die de toegang verbieden voor automobilisten binnen het knooppunt
(bord van het type C1, C3, …).

8.2 Comfort van het traject
• De afstand tussen de haltes beperken. Indien de kortste afstand meer dan 50 m bedraagt dan wordt deze
als oncomfortabel ervaren;
• Trajecten zonder niveauverschil genieten de voorkeur;
• Indien de twee eerste criteria niet nageleefd kunnen
worden, dan moeten er begeleidingsmaatregelen
getroffen worden (roltrappen enz.);

• Het traject moet niet alleen zo kort mogelijk zijn, het
moet ook door iedereen gevolgd kunnen worden
in overeenkomst met de stedenbouwkundige regelgevingen (cf. Gewestelijke Stedenbouwkundige
Verordening) en indien dit niet mogelijk is, moet er
een alternatief aangeboden worden voor personen
met beperkte mobiliteit, dat voldoet aan het vademecum PBM;
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• Nagaan of het mogelijk is om het volledige parcours
of een deel ervan af te schermen;
• De plaatsing van dynamische infoborden langs het
parcours met wachttijden voor de doorkomst van de
verschillende lijnen die het knooppunt bedienen;

• De ontwikkeling van handelszaken in de daartoe
voorziene zone. Deze moeten lange openingstijden
en gevarieerde diensten aanbieden (dit kan ook verkoopautomaten inhouden) om de wachttijd van de
klanten in overstap te opwaarderen.

8.3 Herkennen van het traject
• De haltes moeten onderling duidelijk zichtbaar zijn,
anders moet de toegang tot deze haltes duidelijk
aangeduid worden dankzij een gepaste signaletiek
(afbakening van de richting);
• Er moet een duidelijke en leesbare signaletiek
beschikbaar zijn, zelfs ‘s avonds. Deze moet rekening
houden met de lijn en de te volgen richting, om de
klant naar het correcte parcours te leiden en zich er

van te verzekeren dat hij zich naar het goede perron
begeeft in functie van de richting;
•D
 e signaletiek moet gebruik maken van symbolen
die voor iedereen verstaanbaar zijn;
•R
 ekening houdend met de verschillende uitbaters,
moet er nagedacht worden aan een coherente
benaming voor de haltes.

8.4 Comfortgehalte van de wachttijd van de klanten
• De halte moet voldoende capaciteit bieden (idealiter:
maximum 2 personen per m²);
• Een plaats waar de klant tegelijkertijd zicht heeft op
een plan van het netwerk, een wijkplan en de dienstregeling van alle lijnen die het knooppunt bedienen.
Deze informatie moet verlicht worden en er mogen

geen obstakels voor geplaatst worden (banken, …);
• E r moet minstens één tijdsaanduider voor de wachttijd in real time per perron geplaatst worden;
• E r moet een overdekte wachtzone zijn met zitplaatsen en steunzitjes in verhouding met het aantal
gebruikers van het overstapknooppunt.

8.5 Het beheer van de overstappen in real time vergemakkelijken
• Het openbaar vervoer moet over voorrang beschikken zodat de aankomst en het vertrek vlot kunnen
verlopen. Hiervoor moeten gepaste technologieën
gebruikt worden (afstandsbediening van verkeerslichten, eigen baan, enz.);
• Er moeten aanduidingen voorzien worden voor de
chauffeurs, zoals haltelijnen, om de voertuigen correct te plaatsen aan de halte (samen met de podotactiele noppentegels en andere signalisatie voor de
chauffeurs);

• Er moet een specifieke haltezone voorzien worden
met voldoende capaciteit voor de voertuigen die
langer moeten stilstaan dan enkel de tijd voor het
uit- en instappen, om voertuigen van lijnen die een
aansluiting aanbieden de klanten te laten opwachten
zonder de voertuigen van andere lijnen te belemmeren;
• Indien nodig, moet er ook fysieke uitrusting voorzien
worden voor het beheer van het overstapknooppunt
in real time (verkeerslichten of anderen).
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9. Aangerade afmeting voor een
schuilhuisje in functie van de frequentie
Aantal schuilhuisjes per type halte

elementaire

1 schuilhuisje = ~ 7 m² ofwel 14 personen
(pro rata van 2 pers. per m²)

Schuilhuisje
Aantal personen
per dag

Aangerade afmeting

< 500

enkel schuilhuisje
behalve GEN-pool of schooluitgang

500 < < 800

dubbel schuilhuisje

800 < < 1200
of prioritaire lijn
of GEN

ten minste een dubbel schuilhuisje
driedubbel of + indien er genoeg plaats is

Categorie 3

Categorie 4

indien er een piek
is van 250 personen ten minste 3 schuilhuisjes
per uur

Categorie 5 > 1200

Indien er een piek is
van 250 personene
per uur

Ten minste 3 schuilhuisjes
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10. Tijdelijke haltes in grote werven
Bij een project voor de inrichting van de rijbaan of
de vervanging van de spoorinfrastructuur wordt de
normale bediening van een halte soms verhinderd
omwille van de werken; de verplaatsing van deze halte
tijdens de werf is dan vereist. Dit gaat dikwijls gepaard
met de omleiding van de bus- of tramlijnen (en voor
deze laatste met de vervanging door een pendelbus),
met één of meerdere tijdelijke haltes. De inplanting
van de tijdelijke haltes moet met de grootste zorg
bestudeerd worden, in nauwe samenwerking met de
bouwheer en de MIVB én in akkoord met de wegbeheerder, de politie en de lokale overheden.
Wanneer de haltes verplaatst worden voor enkele
weken, en zelfs voor enkele maanden (te preciseren
per geval), is het noodzakelijk dat de principes van het
normplan nageleefd worden bij de tijdelijke inrichting,
in het bijzonder wat de veiligheid van de halte betreft
en van de voetgangerswegen die toegang verschaffen
tot de tijdelijke halte. In functie van de frequentie van
de halte en van de duur van de verplaatsing moet men
eveneens zorgen voor het aanbieden van een toegankelijkheidsniveau en van een comfort dat aannemelijk
en redelijk is (zonder verlies van comfort t.o.v. hetgeen

al voorhanden was, eventueel door het verplaatsen
van het schuilhuisje of door gebruik te maken van
een tijdelijk schuilhuisje zonder fundering). Men moet
natuurlijk rekening houden met de frequentie van de
halte en met de verplaatsingstermijn opdat de tijdelijke inrichting redelijk zou zijn in termen van realisatie,
onderhoud en kostprijs (waarvan de tenlasteneming
dient voorzien te worden in het budget van de werf
waarvoor deze halteverplaatsingen nodig zijn). Het
geheel moet het voorwerp vormen van een voorafgaande risicoanalyse wanneer een inrichtingsplan
noodzakelijk blijkt te zijn. Voor zover mogelijk moeten
de tijdelijke haltes de wetgeving inzake tijdelijke inrichtingen (werven), de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en de aanbevelingen van het cahier
voetgangerstoegankelijkheid naleven.
Tenslotte is het ook mogelijk dat de redelijke oplossing bestaat uit de tijdelijke afschaffing van een halte.
Bij het plan 10_Principeplan - Tijdelijke halte in de
grote werven vindt u de aanbevelingen voor een halte
van een centrale eigen baan (met aanpassing in functie van de frequentie).
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11. Fiche Memo normplan
Voorwaarden voor een goede halte
op de rijbaan =

uitbreiding van het voetpad

in eigen baan =

instapheuvel/perron met toegangshellingen en beveiligde oversteken

in alle gevallen

RECHTLIJNIG voor een optimale toegankelijkheid		
contrasterende veiligheidslijn langs de boordsteen

lengte

bus

20 m

tram

45 m

voetgangerszone

• vrijgemaakte loopzone met een minimumbreedte van 150 cm langsheen de boordsteen
(cf. gewestelijke stedenbouwkundige verordening)		
• harde en stabiele bekleding (die niet glad is, ongeacht de weersomstandigheden, vlak)
• allerlei stadsmeubilair, ingeplant op meer dan 150 cm van de boordsteen
(met inbegrip van de boomspiegels)
• overdwarse helling < 2%		
• minimale overlangse helling

haltezone van
het voertuig

• effen		
• harde en stabiele bekleding 		
• ter plaatse gegoten afvoergeul - geen geprefabriceerde eenheid van 1 m

hoogte van
de boordsteen

bus, uitbreiding van het voetpad

18 cm (16 tot 18 cm) - schuine boordsteen

tram, uitbreiding (op de rijbaan)

zo hoog mogelijk, waarbij men realistisch blijft, én
geïntegreerd in de algemene nivellering van de rijbaan
(naleving van de maximale helling! namelijk tussen 18
cm, indien men zijn voet op de rijbaan moet plaatsen
alvorens in te stappen in de tram, en 27,5 cm, in functie
van hetgeen mogelijk is op de desbetreffende plaats)

tram in eigen baan

27,5 cm

gemengde halte tram + bus

te vermijden op dezelfde plaats - aanpassing hoogte
in functie van de weerhouden inrichting

bushalte in insprong voor eindpunt

max. 15 cm

type boordsteen

voor de bus, uitbreiding schuine boordsteen en aan te passen indien het een gemengde halte betreft

veiligheidslijn langs de boordsteen van de halte

• gelegen op min. 35 cm van de buitenkant van de
boordsteen
• contrast > 70% tussen lijn en bekleding (cf. pagina
80 van het cahier voetgangerstoegankelijkheid)

minimaal meubilair

• haltepaal met uurroosterhouder (theoretisch uurrooster)
• vuilnisbak

schuilhuisje =
noodzakelijk meubilair

• standaarduitrusting: bank, informatiebord (niet boven de bank!)		
• bijkomende uitrusting: heupsteun, geïntegreerd dynamisch scherm		
• aanbevolen minimumbreedte vóór het verlicht reclamepaneel = 150 cm tot de boordsteen
• minimumbreedte aan de achterkant van een schuilhuisje = 150 cm (idealiter 200 cm)
indien het niet mogelijk is de aanbevolen
breedte(s) na te leven

smallere wand (en afzonderlijke kast - opgelet: stedenbouwkundige vergunning vereist in dat geval)
of luifel = schuilhuisje zonder zijwanden (indien de
ruimte ter plaatse uiterst beperkt is - gering comfort)

PBM volledige toegang

• geleiding slechtzienden naar 1e deur (rubbertegel) + wegmarkering busstop/stopstreep tram
• vrijgemaakte toegang vóór de 2e deur over een minimumbreedte van 300 cm		
• podotactiele bekleding aan de oversteekplaatsen (rijstrook en fietspad)
• alle toegangen tot halte conforme

optioneel

• scherm weergave wachttijd (op haltepaal/geïntegreerd in het schuilhuisje)		
• verkoopautomaat vervoerbewijzen “GO” (in groot schuilhuisje, indien de halte veel gebruikt wordt)
• fietsparking, lokale/toeristische informatie, automaten, postbus, book box, …
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