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CHARTER WERFTRANSPORT
Interpretatieve Nota
Met het Charter Werftransport slaan De Stad Gent, Bouwunie Oost-Vlaanderen, FEMA, Confederatie
Bouw Oost-Vlaanderen, Transport & Logistiek Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen de handen in
elkaar om samen bij te dragen tot een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens
private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de Stad Gent. Het Charter bevat
een reeks streefdoelen, die onder meer betrekking hebben op werftransport in schoolomgevingen en
schoolfietsroutes, en op transport over water.
Deze interpretatieve nota is bedoeld ter verduidelijking van het Charter, als leidraad voor de
toepassing in de praktijk. De nota heeft enkel een verklarende waarde en kan met de jaarlijkse
evaluatie van het Charter verbeterd of aangevuld worden.
Deze nota behandelt de betekenis van de sleutelbegrippen:
Aanspreekpunt
Het aanspreekpunt voor aannemers en bouwheren bedoeld onder punt 1 van het Charter wordt
georganiseerd door de Stad Gent via een interne samenwerking tussen de afdeling Innames Publieke
Ruimte van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de Cel Verkeerstechnische Taken van het
IVA Mobiliteitsbedrijf. Het aanspreekpunt is bereikbaar via het telefoonnummer 09 266 80 41 (enkel
kantooruren) en het e-mailadres innames@stad.gent. In het kader van projecten van de Stad Gent
verlopen de contacten met het aanspreekpunt via de projectleider.
Werftransport
Vrachtwagens met een laadvermogen van +7,5 ton, die ingezet worden ter bevoorrading van werven
met constructiematerialen of de afvoer van puin e.d.m.
Tractoren
Elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden, met ten minste twee assen en een door de constructie
bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/u, dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is
bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen
van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd,
of voor het trekken van aanhangwagens voor de land- of bosbouw (cf. FOD Mobiliteit).
Schoolomgeving
De wegomgeving rond de schoolpoorten van basis- en secundaire scholen op Gents grondgebied. De
afbakening van de veiligheidszone in schoolomgevingen wordt bepaald door de wegbeheerder (Stad
Gent), die zich daarvoor baseert op de kritieke zone met een concentratie van schoolkinderen.1 In die
zone geldt doorgaans een snelheidsbeperking van30 km/u (in de autovrije gebieden 20km/u).

1

Volgens het Ministerieel rondschrijven van 3 mei 2002 mag een schoolomgeving niet buitensporig uitgestrekt
gemaakt worden, maar kan het evenmin om er een lineaire maat op te plakken. Met de aanbeveling om geval
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Om de toepassing van het Charter te faciliteren ontwikkelt en onderhoudt de Stad Gent een digitale
overzichtskaart. Deze kaart, die publiek consulteerbaar is via de website van de Stad Gent, toont de
schoolomgevingen en schoolfietsroutes die voor de toepassing van punt 3 van het Charter als
aandachtszone gelden (maximaal te vermijden tijdens onderstaande vensteruren), alsook de meest
optimale aan- en afrijdroutes voor werftransporten.2
Begin- en einduren van scholen (vensteruren)
maandag
7u30 – 8u30
15u30 – 16u30

dinsdag
7u30 – 8u30
15u30 – 16u30

woensdag
7u30 – 8u30
11u30 – 12u30

donderdag
7u30 – 8u30
15u30 – 16u30

vrijdag
7u30 – 8u30
15u30 – 16u30

Uit de bepaling van de begin- en einduren van scholen volgt dat punt 3 van het Charter niet geldt
voor werftransporten tijdens de schoolvakanties (Krokusvakantie, Paasvakantie, Zomervakantie,
Herfstvakantie, Kerstvakantie).
Fietsstraten
In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts
opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan
opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de
fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer
per uur (art. 22novies Belgische Wegcode).
Schoolfietsroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers
Wegen met een hoge intensiteit3 aan fietsers e.a. kwetsbare weggebruikers, waarbij er geen fysieke
barrière of afstand is tussen de verschillende verkeersstromen, zoals een afgescheiden fietspad.
Voldoende en veilig befietsbare doorgang
Voor de toepassing van punt 5 van het Charter wordt hieronder begrepen: een obstakelvrije,
conform de Wegcode gesignaliseerde doorgang (werfsignalisatie Type IIa bakens en bord D1). Voor
voetgangers wordt minimaal 1,2 meter voorbehouden, voor fietsers 1,5 meter in elke rijrichting.

per geval de zone met geconcentreerd verkeer van schoolkinderen te onderzoeken, krijgt de wegbeheerder
zelf de mogelijkheid om de omvang van de schoolomgeving zinvol af te bakenen.
2
De intekening gebeurt door de Cel Verkeerstechnische Taken, in overleg met de afdeling Innames Publieke
Ruimte. Dit gebeurt op basis van een detailoefening in functie van verschillende geografische gegevens:
wegcategorie, bereikbaarheid op wijkniveau (zowel toegang tot als verlaten van), typologie van de
schoolomgeving (cf. Agentschap Wegen en Verkeer: scholen in verblijfsgebied, verblijfs/verkeersgebied,
verkeersgebied op corridors, perifere zones) en fietsroutedata (fietsstraten en tellingen van fietsstromen).
Op de digitale kaart wordt het hoger wegennet steeds opgegeven als aanbevolen route voor werftransport, om
een zo kort mogelijke route via wegen met lagere wegcategorieën te volgen. Op wijkniveau worden de
voornaamste fietsassen maximaal gevrijwaard, alsook de verbinding ervan met de schoolomgevingen.
De kaart wordt zo nodig geüpdatet, bvb. met nieuwe scholen, fietsstraten, geactualiseerde fietsroutedata.
3
De beoordeling van de ‘hoge intensiteit’ gebeurt op basis van tellingen en gegevens van de Fietscel van het
IVA Mobiliteitsbedrijf.
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Hoger wegennet
Routes met functionaliteiten4, gericht op doorstroming. Hieronder worden begrepen de
Hoofdwegen, Primaire wegen, type I en II, Secundaire wegen, type II en III.
Watergebonden werven
Werven die een directe verbinding hebben met bevaarbare waterlopen (+300 T) en die via de
waterweg kunnen ontsloten worden.
Feitelijke onmogelijkheid van watertransporten
Wanneer in het kader van punt 4 van het Charter aangetoond wordt dat watertransport (al dan niet
gedeeltelijk of in bepaalde fasen van uitvoering) omwille van technische reden niet realiseerbaar is,
bvb. ten gevolge het gabariet van de waterwegroute (maximale breedtes, sluislengtes, brughoogtes
of beperkte diepgangen).
Consulteer www.vlaamsewaterweg.be/advies-op-maat voor advies op maat, ondersteuning en
begeleiding van de Vlaamse Waterweg NV.

4

Zie visie wegcategorisering en kaart hoger wegennet in het kader van Mobiliteitsplan Gent (p. 68):
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20150929_DO_%20Mobiliteitsplan%20Gent%20%20strategische%20mobiliteitsvisie.pdf
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