
4.  Snelheid en verkeersintensiteit op de 
oversteek 
•  Houden de auto’s zich aan de maximumsnelheid ter 

plekke? 

•  Is het aantal auto’s minder dan 250 per kwartier? 

  

5. Oversteekbaarheid bij de oversteek 
•  Als de weg breder is dan 5,5 meter is een middeneiland 

gewenst, dit is alleen niet altijd mogelijk vanwege 

beperkte ruimte. 

•  Houden de automobilisten zich aan de verkeersregel 

dat ze moeten stoppen voor overstekende voetgangers 

bij de zebra? Over het algemeen is aanvaardbaar 

dat minimaal 90% van de automobilisten stopt voor 

overstekende voetgangers. 

  

6. Toegankelijkheid van de oversteek 
• Loopt ter plaatse van de oversteek het trottoir schuin  

naar beneden? 

•  Is de weg erg hobbelig of is deze redelijk glad? 

•  Zijn er speciale ribbeltegels voor mensen die niet goed 

kunnen zien? 

1.  Wat voor soort oversteek is het 
• Is het een oversteek met een zebrapad? 

•  Is het een oversteek met verkeerslichten?

•  Is het een oversteek zonder begeleiding? 

  

2. Ligging van de oversteek 
•  Wordt de oversteek zoals deze er nu ligt goed gebruikt? 

•  Wordt er veel naast de oversteekplaats overgestoken? 

•  Ligt de oversteek logisch in de looproute van en naar 

school? 

•  Ligt er naast de voetgangersoversteek ook een 

fietsoversteek? 

•  Ligt de oversteek op of vlakbij een verkeersdrempel of 

andere maatregel die het autoverkeer afremt? 

•  Ligt de oversteek op een 50 km of 30 km/u weg? 

•  Ligt er binnen een afstand van 80 meter een andere 

oversteekplaats? 

  

3.  Zichtbaarheid en herkenbaarheid van de 
oversteek 
• Zijn de strepen op de weg goed te zien en hebben ze 

echt een andere kleur dan de weg? 

•  Zijn er ook nog andere zichtbare herkenningspunten 

(paaltjes, borden, etc.) die de oversteek extra doen 

opvallen? 

•  Zijn er lantaarnpalen aanwezig vlakbij de oversteek? 

•  Is het bord L2 (vierkant blauw bord met zebrapad er in) 

geplaatst of andere bebording die aangeeft dat er een 

oversteek is? 

•  Kunnen de automobilisten de voetgangers die willen 

oversteken goed zien? 
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