
Een terras voor iedereen! 
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Terrassen maken deel uit van het stedelijke landschap en iedereen 
kijkt elk jaar uit naar hun terugkomst in de openbare ruimte. 

De lente is weer in het land, en dus moeten we eens naden-
ken over hun plaatsing!

Hier volgen enkele ontwerptips om uw terrassen in de open-
bare ruimte te plaatsen zonder dat ze voetgangers hinderen.

Toelatingsvergunning

Alvorens het terras te plaatsen, moet u een toelating voor de 
bezetting van de openbare weg hebben. Deze vergunning moet elk 
jaar worden hernieuwd.

Als u een terras plaatst op een gemeenteweg, 
kan u terecht op de website van het gemeentebestuur waar u 
een formulier kan vinden. Naast enkele administratieve inlich-
tingen, moet u daarin het type meubilair en inrichting ver-
melden alsook een schets van het terras. U kunt de gemeente 
ook telefoneren voor meer specifieke vragen.

Als u een terras plaatst op een gewestweg, 
moet u eerst uw aanvraag indienen bij het gemeentebestuur, 
waarna u een gewestelijke domeinvergunning aanvraagt bij de 
directie Beheer en Inspectie van Brussel Mobiliteit. U kunt uw 
aanvraag per e-mail verzenden naar vergunning.wegen@gob.
brussels

http://vergunning.wegen@gob.brussels 
http://vergunning.wegen@gob.brussels 
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De directie Beheer en Inspectie zal u vervolgens meedelen welke 
documenten u moet bezorgen en zal de vergunning afleveren als 
uw dossier wordt goedgekeurd. 
Op deze kaart kunt u nagaan of uw terras zich op een gewestweg 
bevindt: 
https://data.mobility.brussels/mobigis/nl/ (Netwerk en verkeer -> 
Gewestwegen) 

https://data.mobility.brussels/mobigis/nl/
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Opmerking: 

Als u een permanent terras wil plaatsen, is er een andere procedure. 
Dit type terras vereist immers een stedenbouwkundige vergunning.

U kunt ook het algemeen politiereglement raadplegen: BIJLAGE I: Re-
glement terrassen.
https://www.brussel.be/sites/default/files/bxl/20200427_
Modification_Reglement_Terrasses_NL.pdf

Specifieke behoeften 
 
Om de ontwerptips beter te begrijpen, volgt hieronder wat uitleg over 
de specifieke behoeften van de verschillende categorieën personen 
met een handicap.
 
Om zich veilig voort te bewegen, gebruiken blinde en slechtziende 
personen natuurlijke geleidelijnen. Dat zijn architecturale elementen 
die ze als een leidraad kunnen gebruiken, bijvoorbeeld aan de hand van 
een blindenstok. Bijvoorbeeld:  gevels, een watergoot, een rand...

Elk element dat deze natuurlijke geleidelijnen belemmert, vormt 
een probleem voor blinde en slechtziende personen. Bijvoorbeeld: 
stadsmeubilair, zoals tafels, stoelen, vloeren, maar ook vuilbakken of 
menuborden...

 

https://www.brussel.be/sites/default/files/bxl/20200427_Modification_Reglement_Terrasses_NL.pdf
https://www.brussel.be/sites/default/files/bxl/20200427_Modification_Reglement_Terrasses_NL.pdf
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Jusqu’au  XIXème

Watergoot die kan dienen als duideli-
jk onderscheiden geleidelijn.

Doorlopende rand die als geleideli-
jn kan dienen.

Geleidelijn onderbroken door meubilair.

Tactiele en duidelijk onderscheiden geleidelijn.
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Elementen zoals een luifel, een zonnescherm of een signalisatiebord 
moeten zich op een hoogte van minstens 2 meter 20 bevinden, zodat  
voetgangers er niet door worden gehinderd...

Om personen met een blindenstok, met een blindengeleidehond/assis-
tentiehond, rolstoelgebruikers enzovoort voldoende ruimte te bieden, 
moet de breedte van de doorgang minstens 2 meter bedragen. 

 

Bovendien moet de ondergrond hard zijn, niet-glijdend en mag hij geen 
belemmeringen opleveren voor voetgangers, voor wielen of voor wan-
del-/blindenstokken.

Op pagina 76, punt 7.9. van het cahier voetgangerstoegankelijkheid (Voet-
gangersvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest) vind je meer info
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/04-vm-pbm-nl-web.
pdf

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/04-vm-pbm-nl-web.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/04-vm-pbm-nl-web.pdf
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Ontwerptips

De terrassen moeten uit lichte materialen bestaan en makkelijk te verwi-
jderen zijn.
Er bestaan twee mogelijke situaties:

        Het terras staat tegen de gevel van het etablissement 
 
Als het terras tegen de gevel aan staat, belemmert dit de natuurlijke gelei-
delijn. Dan moet het terras langs de zijkant worden afgeschermd:

•  
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Hoe? 

• Panelen of wanden plaatsen om personen met een 
blindenstok om het terras heen te leiden. Deze afschermingen 
moeten kunnen worden verwijderd en de onderkant mag zich 
hoogstens 30 cm boven de grond bevinden (voldoende laag 
voor de blindenstok).

• Als deze afschermingen worden weggenomen, moeten ze 
buiten de doorgang voor voetgangers worden geplaatst. De 
panelen of wanden mogen inklapbaar zijn (vastgemaakt aan 
de gevel).

• Duidelijk onderscheiden bloembakken kunnen ook dienen om 
de terrasruimte af te schermen zolang de onderkant zich op 
hoogstens 30 cm boven de grond bevindt.

• Als u glazen wanden plaatst, moet het glas voorzien zijn van 
opvallende zelfklevende stroken of houten of aluminium 
kruisbalken.

• Plaats het terras op een duidelijk onderscheiden sokkel uit-
gerust met een geschikte toegangshelling. 
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Waar? 
 
• Over de gehele breedte van de zijkanten  
 van het terras.
• Over de hele lengte van het terras (pa 
 rallel met de gevel).
 Er moet wel een doorgang zijn naar de  
 ingang van het etablissement van 
 mintens 1 meter 50 breed.
 Als er al een geleidelijn aanwezig is in de vorm van een rand, een  
 watergoot, enzovoort die langs een terras leidt, is geen enkele  
 bijkomende inrichting vereist. 

Als het terras zich in de directe nabijheid van een kruispunt be-
vindt, zijn dezelfde principes van toepassing.
De natuurlijke geleidelijn wordt verlengd opdat slechtziende 
personen om het terras heen worden geleid naar de podotactiele 
elementen die de voetgangersoversteekplaats aangeven.
De podotactiele elementen mogen nooit belemmerd worden door 
stadsmeubilair. 
Als er sprake is van een meer specifieke configuratie, neem dan 

contact op met een 
studiebureau gespecia-
liseerd in toegankeli-
jkheid.
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Aanwezigheid van meubilair op de 
geleidelijn

Aanwezigheid van meubilair op de 
geleidelijn

Niet afgebakende terras, het 
voetpad wordt belemmerd door 
meubilair
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 Het terras staat op een afstand van de gevel van het eta-
blissement 
 
In dat geval moet het terras worden geplaatst in een zogenaamde 
bufferzone, hetzij op een parkeerzone. 

• Bufferzone 
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Hoe? 

• De bufferzone moet gevormd worden door bloembakken, een 
sokkel, een afscheiding of door het aanbrengen van een vloerbekle-
ding die door een blindenstok kan worden gedetecteerd.

• Als u glazen wanden plaatst, moet het glas voorzien zijn van 
opvallende zelfklevende stroken of houten of aluminium kruisbalk-
en.

• Elektrische kabels moeten in de hoogte worden geplaatst opdat ze 
de doorgang voor voetgangers niet hinderen.

• De bestaande geleidelijnen mogen niet worden onderbroken 
 
Waar? 

• Zorg voor een vrije doorgang van 2 meter breed tussen de gevel en 
de bufferzone.

• De ingang van het terras moet minstens 1 meter 50 breed zijn.  
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• Parkeerzone 

Als u een terras wil plaatsen op een parkeerplaats, moet u dit ver-
melden in de aanvraag voor de toelating voor de bezetting van de 
openbare weg. Niet alle parkeerplaatsen kunnen immers worden 
omgevormd tot een terrasruimte.
Een PBM-parkeerplaats bijvoorbeeld moet worden verplaatst als 
er een terraszone van wordt gemaakt.
Alle materiaal en uitrustingen moeten in deze zone worden ge-
plaatst.
Omdat een terras op een parkeerplaats vlak naast de weg ligt, 
moet het goed worden afgeschermd.
Het terras mag de witte lijn die de fictieve rand van de rijweg be-
grenst, niet overschrijden, of - als het een gelijkvloerse berm be-
treft - de echte rand van de rijweg.
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Hoe?

• Het terras moet zonder niveauverschillen toegankelijk zijn. Daar-
toe moet men het terras op een sokkel plaatsen. Deze sokkel moet 
stabiel zijn en de bekleding mag geen belemmering opleveren voor 
wielen.

• Elektrische kabels moeten in de hoogte worden geplaatst om de 
doorgang voor voetgangers niet te hinderen (minimaal 2 meter 20 
boven de grond).

• De bestaande geleidelijnen mogen niet worden onderbroken.
• Het terras moet langs 3 kanten worden afgeschermd.
• De ingang van het terras moet minstens 1 meter 50 breed zijn, zon-

der obstakels en zonder niveauverschillen.
• Met het oog op de veiligheid moet de wegruimte worden begren-

sd door betonnen elementen. Deze betonnen elementen moeten 
zichtbaar zijn voor automobilisten in de betreffende rijrichting. Zo 
kan reflecterende verf worden aangebracht of rode reflectoren 
(geel of wit in de andere richting).

• Het terras mag de zichtbaarheid voor au-
tomobilisten niet belemmeren.  
Voor meer inlichtingen over de wettelijke voorschrif-
ten kunt u de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ve-
rordening raadplegen en meer bepaald Titel 7, Afdeling 
9: Het stadsmeubilair ARTIKEL 22 PLAATSING §1 en §2. 
http://stedenbouw.irisnet.be/pdf/RRU_Titre_7_NL.pdf

• Het meubilair en de verlichting op deze terrassen mogen de zicht-
baarheid voor automobilisten niet belemmeren in de nabijheid van 
een kruispunt of een verkeerslicht 
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Waar?

• Op een parkeerplaats op voorwaarde dat de gemeentelijke of 
gewestelijke overheid akkoord gaan met de nieuwe bestemming 
van de parkeerplaats.

• De betonnen elementen worden langs de weg geplaatst.
• Zijdelingse bescherming van de drie kanten van de parkeerplaats: 

2 zijkanten alsook de kant die aan de weg grenst. 

In dit korte filmpje kunt u bekijken welke moeilijkheden een slecht-
ziende persoon kan ondervinden op en rond terrassen.
https://www.youtube.com/watch?v=TE2v065LCt4&list=PLu1B-
cyh550y86RTa_SRx1GHFDKtPzFoNL&index=3 



Dank voor uw inspanningen.
We wensen u een mooi terrasjessei-

zoen!


