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1.

Data-inwinning

Tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september 2015 vond ook de allereerste
FietsTelweek plaats. Dit initiatief van Fietsberaad Vlaanderen had tot doel om gedurende één week
het fietsgedrag van de Vlaming specifiek in beeld te brengen. Hoewel er steeds meer gefietst wordt,
zowel functioneel (bv. voor woon-werkverkeer) als recreatief, weten we nog heel weinig over de
Vlaamse fietser. Nog nooit is het fietsgebruik en -gedrag van de Vlaming grondig in kaart gebracht.
Daarom nam Fietsberaad zich voor om tijdens deze week het fietsgedrag in Vlaanderen intensief te
bemeten. Dit gebeurde op twee manieren:
-

-

Door middel van fietstellingen
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de vijf Vlaamse provincies en verschillende Vlaamse
steden en gemeenten engageerden zich om tijdens de FietsTelweek op een groot aantal
locaties fietstellingen te organiseren. Dit gebeurde zowel aan de hand van automatische
methoden (telslangen, telcamera’s) als door manuele tellingen. Deze tellingen geven inzicht
in het fietsgedrag (aantal, tijdstip, …) op bepaalde locaties.
Door middel van de FietsTelApp
Met deze app konden fietsers hun eigen fietsgedrag registreren. Voor de individuele fietser
levert dit informatie op over het aantal fietskilometers en bijvoorbeeld het
verplaatsingsmotief van de fietsverplaatsingen, maar ook over de afgeleide impact op
mobiliteit, gezondheid en klimaat. Door deze gegevens over alle fietsers te aggregeren
ontstaat een globale ‘fietskaart’ over bv. het aantal fietsers, de gemiddelde snelheid of de
herkomst en bestemmingsverdeling op bepaalde routes.

Beide bronnen geven dus elk een eigen soort inzichten bij over het fietsgedrag, de eerste meer
locatiegebonden, de tweede eerder vanuit gebruikersoogpunt. Net de combinatie van beide vormt in
deze een belangrijke toegevoegde waarde.

De FietsTelweek is een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen met de steun en medewerking van de
vijf Vlaamse provincies en het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Ook de Vlaamse overheid
(Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer) de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde, de Fietsersbond, steden, gemeenten en politiezones in heel Vlaanderen, de Bond
Beter Leefmilieu, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Universiteit Gent verlenen
hun medewerking aan de FietsTelweek

De verzamelde data is consulteerbaar via de applicatie http://geoviz.ugent.be. Hierop is de
fietsintensiteit op de wegen te zien en kan de informatie van de geactiveerde fietstelpunten
bevraagd worden (evolutie over de fietstelweek, weekdag, zaterdag en autoloze zondag).

Figuur 1: Enkele illustraties van het dataplatform geoviz.ugent.be voor visualisatie van de data van de FietsTel-app
(fietsintensiteit in kleur) en fietstelpunten (blauwe cirkels), en voorstelling van weekverloop (linksonder) en dagverloop
(rechtsonder) per telpunt

2.

Algemeen overzicht verzamelde data
a. Het telpuntennetwerk

Het totale netwerk van fietstelpunten omvat 353 telpunten, waarin de provincie Antwerpen de
grootste bijdrage heeft (123 telpunten).
Totaal aantal
telpunten

Verwerkte telpunten

Aantal fietsers

Aantal fietsers
per telpunt

Antwerpen

123

80 (65%)

318.747

3.984

Limburg

62

23 (37%)

39.058

1.698

Oost-Vlaanderen

56

34 (61%)

177.400

5.218

Vlaams-Brabant

42

35 (83%)

129.055

3.687

West-Vlaanderen

70

22 (31%)

44.117

2.005

Totaal

353

194 (55%)

708.377

3.651

Tabel 1: Overzicht resultaten fietstelcampagne

Hiervan zijn 194 telpunten verwerkt in onderstaande bespreking. Van de overige telpunten was op
het moment van rapportering de data nog niet beschikbaar, of niet in het juiste formaat beschikbaar.
Verschillende problemen deden zich voor met de aangeleverde teldata:
-

-

-

Data werd aangeleverd in verschillende bestandsformaten (zoals w9s ,csv, xls, pdf, doc,
enzovoort), die altijd makkelijk bewerkbaar zijn. In het slechtste geval werden binaire of nietbewerkbare formats aangeleverd.
De opbouw van de data was heel vaak niet conform de afgesproken format (inhoud en
volgorde van de kolommen, gerapporteerde periode, gebruikte tijdsstap in de telresultaten,
…). Dit maakt dat het inlezen en verwerken van de data niet volgens de geautomatiseerde
procedures kan gebeuren, waardoor manuele verwerking op maat moet gebeuren (controle
van de format, aanpassen naar gewenste format). Zelfs tussen tellingen van eenzelfde
gemeente of partner werden afwijkende formats gebruikt.
Telresultaten werden aangeleverd zonder vermelding van de tellocatie. Hierdoor zijn de
tellingen uiteraard betekenisloos
Telresultaten werden aangeleverd met een onvolledige vermelding van de tellocatie (bv.
enkel een gemeentenaam, gewestwegnummer of straatnaam), waardoor de locatie slechts
(zeer) benaderend gekend is.

Dit toont het belang aan van een duidelijke, uniforme aanpak van een dergelijke grootschalige
telcampagne, zodat geautomatiseerde verwerking mogelijk is. Het gebruik van niet-conforme
templates voor de data-verzameling veroorzaakt immers vertraging en inzet van extra mankracht in
het verwerkingsproces.

Figuur 2: Het meetnetwerk over Vlaanderen: (groen) verwerkte telpunten, (blauw) telpunten in behandeling

Op de 194 telpunten werden in de loop van de fietstelweek in totaal zo’n 708.000 fietsers geteld (zie
Tabel 1). De provincie Antwerpen heeft het meeste bewegingen geteld (320.000 tellingen over 80
telpunten). Wanneer we echter het aantal fietsers per telpunt beschouwen, is de provincie OostVlaanderen de meest actieve provincie, met gemiddeld 5.200 tellingen per telpunt voor de volledige
week (tegenover 4.000 fietsers per telpunt voor de provincie Antwerpen). Over alle telpunten samen
werden gemiddelde 3.650 fietsers per telpunt geteld tijdens de fietstelweek.
Op weekdagen wordt er iets meer gefietst dan op weekenddagen. Tijdens de weekdagen zijn er
gemiddeld 812 fietsers per locatie per dag, terwijl dit er op zaterdag gemiddeld 637 waren.
Het gemiddeld dagverloop van het fietsverkeer is weergegeven in Figuur 3 voor de weekdagen en
Figuur 4 voor zaterdag. Op weekdagen herkennen we de ochtend- en avondpiek, naast een lichtere
middagpiek (onder meer door schoolverkeer op woensdagmiddag). Op zaterdag kent het
fietsverkeer een meer gelijkmatige verdeling, die later op de dag op gang komt, en eerder in de
namiddag de grootste drukte kent.
De beide grafieken tonen ook dat er gemiddeld genomen meer gefietst wordt binnen stadscentra,
langsheen de fietssnelwegen en in stationsomgevingen.

Figuur 3: Gemiddeld dagverloop van het aantal fietsers per telpunt tijdens een weekdag

Figuur 4: Gemiddeld dagverloop van het aantal fietsers per telpunt op zaterdag

Het effect van de Autoloze Zondag (de zondag die in de Fietstelweek viel) is het duidelijkst merkbaar
op de fietssnelwegen (zie hoofdstuk 3.a: de fietssnelwegen Antwerpen-Mechelen, Mechelen-Leuven
en Leuven-Brussel werden in beschouwing genomen). In Figuur 5 wordt voor de telpunten langsheen
de fietssnelwegen de vergelijking gemaakt tussen de Autoloze Zondag (20 september 2015) en de
zondag voordien (13 september 2015). We zien op de Autoloze Zondag gedurende de hele dag een
beduidend hogere activiteit, zowel in uurintensiteit (de piek ligt zo’n 50% hoger) als in periode (het
fietsverkeer start ’s ochtends vroeger en sterker, en houdt ’s avonds langer aan).

Figuur 5: Gemiddeld dagverloop van het aantal fietsers per telpunt voor telpunten langs fietssnelwegen voor een
typische zondag (13 september 2015) tegenover de Autoloze Zondag (20 september 2015)

b. FietsTel-applicatie
i. Algemene resultaten
Met de FietsTel-app werden in totaal 13.300 fietsritten geregistreerd door 2.215 gebruikers. Deze
ritten waren in totaal goed voor ruim 70.000 fietskilometers. De gemiddelde gemeten triplengte
bedraagt daarmee zo’n 5,4 km, met maximale uitschieters tot 60 km.
Verder blijkt 40% van de geregistreerde verplaatsingen minstens deels binnen een stadskern te
vallen (vertrekkend vanuit en/of toekomend binnen een stadskern). Ook blijkt 12% van de
geregistreerde fietsverplaatsingen te bestaan uit trips van en naar een treinstation. Deze hebben een
gemiddelde afstand van 4km, met maxima tot 40 kilometer.

Figuur 6: Overzichtskaart van de geregistreerde fietsverplaatsingen

Figuur 7 toont het verloop van de fietsregistraties gedurende de FietsTelWeek. Vooraan de grafiek
bevindt zich woensdag, de eerste dag van de FietsTelWeek, en zo verder tot achteraan dinsdag, de
laatste dag van de FietsTelWeek.
Op weekdagen valt de concentratie van registraties op tijdens de ochtend- en avondspits. Op
woensdag (de grafiek het meest vooraan) zien we ook kleinere piekje rond de middag, dat wellicht te
verklaren is door schoolverplaatsingen. Op zaterdag en zondag is het dagverloop zeer afwijkend,
zonder ochtend- en avondpiek, maar integendeel een veel vlakker verloop dat zich vooral overdag
afspeelt. Na het weekend (maandag – dinsdag) ligt het aantal geregistreerde ritten lager, wellicht
door uitval van gebruikers van de app.

Figuur 7: Verloop van de registraties gedurende de FietsTelWeek

Bij het registreren van verplaatsingen hadden de deelnemers de mogelijkheid om ook het motief van
de verplaatsing aan te geven. Voor bijna de helft van de trips werd dit niet ingevuld, maar toch werd
13,3% van de verplaatsingen aangeduid als verplaatsing naar het werk, 3,5% als verplaatsing naar
school en 6,8% als verplaatsing naar de winkel.
De gemiddelde triplengte over alle geregistreerde trips bedraagt 5,4 kilometer. Er zijn echter wel
verschillen merkbaar naargelang het motief van de verplaatsing. Zo ligt de gemiddelde
verplaatsingsafstand voor woon-werkverplaatsingen iets hoger, op 6,7 kilometer (tegenover 5,2km
volgens het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 4.5). Verplaatsingen naar school en naar de winkel zijn
gemiddeld genomen beduidend korter, met respectievelijk 3,5 en 2,9 kilometer (tegenover 3,2km
voor schoolverplaatsing volgens het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 4.5). Verdere detaillering is
weergegeven in Figuur 8 tot Figuur 11.

Figuur 8: Verdeling van de triplengte over alle trips (gemiddeld 5,4 km)

Figuur 9: Verdeling van de triplengte voor werkgerelateerde trips (gemiddeld 6,7 km)

Figuur 10: Verdeling van de triplengte voor schoolgerelateerde trips (gemiddeld 3,5 km)

Figuur 11: Verdeling van de triplengte voor winkelgerelateerde trips (gemiddeld 2,9 km)

ii. Resultaten per provincie
De hoogste activiteit werd gemeten in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant, respectievelijk 33%, 30% en 19% van de geregistreerde trips voor zich namen. WestVlaanderen en Limburg waren goed voor resp. 9% en 6% van de registraties.
De kaarten in Figuur 12tot Figuur 14 tonen de gemeten fietsactiviteit voor de drukste provincies.

Figuur 12: Intensiteit van de geregistreerde fietsverplaatsingen in de provincie Antwerpen

Figuur 13: Intensiteit van de geregistreerde fietsverplaatsingen in de provincie Oost-Vlaanderen

Figuur 14: Intensiteit van de geregistreerde fietsverplaatsingen in de provincie Vlaams-Brabant

3.

Demonstratie toepassingen

Onderstaande demonstraties illustreren de toepassingsmogelijkheden van de verzamelde fietsdata.
In een eerste case wordt ingegaan op het gebruik van een aantal fietssnelwegen. De voorbije en
komende jaren wordt immers sterk ingezet op de uitbouw van een netwerk van fietssnelwegen. Het
is daarom interessant om na te gaan hoe de bestaande fietssnelwegen gebruikt worden, en of dit
gebruik afwijkt van het gemiddelde fietsgedrag. Als tweede toepassing wordt een meer specifieke
vraag bekeken met betrekking tot de lokale routekeuze op een sectie van de fietssnelweg LeuvenBrussel.
Deze cases dienen als illustratie van de mogelijkheden van dynamische fietsdata. De resultaten zijn
niet bedoeld als resultaat van een mobiliteitsstudie maar dienen als ‘proof-of-concept’ en
smaakmaker om te inspireren. Voor finale studies of inzichten dient men rekening te houden met de
representativiteit van de onderliggende dataset (tijdsperiode, aantal gebruikers, aantal
geregistreerde verplaatsingen, geografische spreiding van de gegevens, …).

a. Fietssnelwegen
Het doel van deze case-study is om het gebruik van een aantal bestaande fietssnelwegen te
evalueren, en te vergelijken met het gemiddelde Vlaamse fietsgedrag. Dit gebeurt voor drie
fietssnelwegen waarlangs een voldoende aantal fietsverplaatsingen geregistreerd zijn:
-

De fietssnelweg Antwerpen – Mechelen (langsheen de spoorlijn Antwerpen-Mechelen)
De fietssnelweg Mechelen – Leuven (langsheen de Leuvense Vaart)
De fietssnelweg Leuven – Brussel (de HST-route, gelegen langsheen de HST-lijn LeuvenBrussel).

Langsheen deze routes werden in totaal 750 trips gemeten, die minstens een deel van de
fietssnelweg volgen. Routes die enkel de fietssnelweg kruisen werden uiteraard niet opgenomen. De
trips zijn in totaal goed voor 9.600 fietskilometers of 14% van het totaal aantal gemeten
fietskilometers. Ze werden verzameld door in totaal 250 unieke gebruikers, met één of meer ritten
op een fietssnelweg. Naargelang de locatie is dit goed voor 5 à 10% van het geschat aantal dagelijkse
fietsers op de fietssnelwegen.
Dit betekent ook dat de trips langsheen de fietssnelwegen gemiddeld een lengte hebben van zo’n
12,7 kilometer, wat behoorlijk lang is. De gemiddelde lengte over alle geregistreerde
fietsverplaatsingen bedraagt bijvoorbeeld slechts 5,4 km, wat vrij goed aansluit bij bijvoorbeeld het
Onderzoek Verplaatsingsgedrag dat voor fietsverplaatsingen een gemiddelde verplaatsingsafstand
van 5,2km rapporteert.

Onderstaande tabel geeft een aantal verdere statistieken weer:

Alle geregistreerde verplaatsingen
Trips die geen fietssnelweg gebruiken
Trips die minstens een deel van een fietssnelweg
gebruiken
Trips die minstens een deel gebruiken van
- de fietssnelweg Antwerpen – Mechelen
- de fietssnelweg Mechelen – Leuven
- de fietssnelweg Leuven - Brussel

Gemiddelde triplengte (km)
5,4 km
5,0 km
12,7 km

10,5 km
17,1 km
14,9 km

Niet alleen is er dus een sterk verschil tussen het fietsgedrag langsheen de fietssnelwegen en
erbuiten. Ook tussen de fietssnelwegen onderling is er verschillend gedrag merkbaar. Vooral op de
route Antwerpen – Mechelen ligt de gemiddelde verplaatsingsafstand lager dan op de andere
beschouwde snelwegen. Dit is mogelijk te verklaren door de erg stedelijke omgeving, die maakt dat
de snelweg gebruikt wordt voor zowel lange-afstandsverplaatsingen als meer stedelijke trips over
korte afstand. Deze menging doet zich wellicht minder voor op de twee andere tracé’s.
Wanneer we het verloop van de geregistreerde fietsverplaatsingen beschouwen, zien we, zoals
verwacht, een duidelijke ochtend- en avondpiek. Dit doet zich zowel voor voor verplaatsingen op de
fietssnelwegen als voor fietsverplaatsingen buiten de fietssnelwegen. Op de fietssnelwegen blijken
de trips echter nog sterker geconcentreerd in deze piekperiodes, wat wijst op het sterk functioneel
gebruik van deze routes.

Figuur 15: Gemiddelde dagverloop op weekdagen (behalve woensdag) van geregistreerde fietsverplaatsingen langsheen
de fietssnelwegen en erbuiten

Bekijken we dit dagverloop voor de drie snelwegen afzonderlijk, blijkt opnieuw een licht afwijkend
profiel voor de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen ten opzichte van de beide andere fietssnelwegen.
Voor de HST-route Leuven-Brussel en de route Leuven-Mechelen vertonen het sterke piekgedrag,
wat op functioneel gebruik wijst, terwijl de route Antwerpen-Mechelen een iets vlakker verloop kent,
met dus een hoger gebruik tijdens de dalperiodes, meer aansluitend bij het fietsgedrag buiten de
fietssnelwegen. Dit lijkt het hogervermelde vermoeden te bevestigen dat deze laatste route een
meer gemengd gebruik kent dan de beide andere fietssnelwegen.

Figuur 16: Dagverloop van de registraties langsheen de verschillende beschouwde fietssnelwegen, en erbuiten, op een
gemiddelde weekdag

Figuur 17 toont het verloop van de registraties gedurende de verschillende dagen van de
FietsTelWeek op de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen. Naast de ochtend- en avondpiek op de
verschillende weekdagen en de lichte piek op woensdagmiddag, springt vooral de grafiek voor
zondag in het oog: door het erg hoge aantal fietsregistraties – even hoog als tijdens een
doordeweekse ochtendspits. Dit illustreert het succes van de autoloze zondag op deze route.

Figuur 17: Dagverloop van de registraties langsheen de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen per dag gedurende de
FietsTelWeek

De hoger genoemde verschillen op het vlak van de gemiddelde verplaatsingsafstand, kunnen we nog
verder specifiëren aan de hand van de ritlengteverdeling op en buiten de fietssnelwegen; zoals te
zien in Figuur 18.

Figuur 18: Ritlengteverdeling van trips langs de drie beschouwde fietssnelwegen en erbuiten

Voor de trips buiten de fietssnelwegen zien we een sterke piek van verplaatsingen, korter dan 7,5km.
Op de drie fietssnelwegen wordt deze afstandsklasse ook waargenomen, maar relatief gezien is het
aandeel hier beduidend lager, en zien we een veel belangrijker aandeel van verplaatsingen boven de
10km. Zelfs verplaatsingen met een lengte tot 30 kilometer worden relatief frequent waargenomen.
Opnieuw zien we een onderscheid tussen de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen en de twee andere
snelwegen. Op de eerste zit het merendeel van de trips nog steeds in de klassen tot 7,5 kilometer en
in de klassen van 10 tot 20 kilometer. Trips van meer van 20 kilometer komen hier eerder zelden
voor. Dit in tegenstelling tot de routes Mechelen-Leuven en Leuven-Brussel, waar ook de triplengtes
boven 20 kilometer een wezenlijke groep vormen. Dit wijst opnieuw op een sterkere aanwezigheid
van stedelijk fietsverkeer op de route Antwerpen-Mechelen.
Deze zelfde conclusies worden teruggevonden in de kencijfers in Tabel 2.

Buiten fietssnelwegen
Langs een fietssnelweg
Antwerpen-Mechelen
Mechelen – Leuven
Leuven - Brussel

Aandeel ritten < 2,5 km
46 %
11 %
13 %
3%
9%

Aandeel ritten > 10 km
12 %
48 %
43 %
56 %
57 %

Aandeel ritten > 20 km
4%
20 %
10 %
35 %
35 %

Tabel 2: Kencijfers ritlengteverdeling

Bovenstaande cijfers hebben betrekking op de totale lengte van de geregistreerde
fietsverplaatsingen. Uiteraard verloopt in het merendeel hiervan slechts een deel van de trip langs
een fietssnelweg. Onderstaande cijfers geven inzicht in welk deel van de trips effectief langs een
fietssnelweg valt:

Gemiddelde afstand
langs de fietssnelweg
Langs een fietssnelweg
Antwerpen-Mechelen
Mechelen – Leuven
Leuven - Brussel

2,8 km
2,1 km
3,9 km
3,9 km

Aandeel ritten met
>10km langs de
fietssnelweg
9%
6%
14 %
14 %

Aandeel ritten met
>20km langs de
fietssnelweg
5%
2%
8%
9%

Tabel 3: Kencijfers verdeling van de afstand die effectief langs de fietssnelweg wordt gefietst

Figuur 19 toont tenslotte de verdeling van herkomsten en bestemmingen van de trips die gebruik
maken van de drie beschouwde fietssnelwegen. Deze toont het belang van de fietsroutes als
verbinding van/naar de stedelijke gebieden die worden aangedaan.

Figuur 19: Densiteit van herkomst/bestemmingspunten voor de ritten via de fietssnelwegen

b. Case-study HST-route
Een tweede case betreft een specifieke vraag rond routekeuze op de HST-route tussen Leuven en
Brussel. Ter hoogte van Veltem-Beisem beschikt de fietser immers over twee mogelijke routealternatieven. Komende van Brussel via de Lodewijk van Veltemstraat kan de fietser kiezen voor:
-

-

de route via Dorpsplein – Stationsstraat – Vilvoordsebaan om dan via de Klein Dalenstraat de
spoorlijn de kruisen, en zo aan te sluiten op de fietsroute langsheen de zuidzijde van de
spoorweg.
De route onder het spoor door om dan aan de zuidzijde van het spoor te vervolgen via de
Kroonstraat – Warotstraat – Dorpsstraat – Klein Dalenstraat, om zo aan te takken op de
fietsroute langsheen de spoorweg richting Leuven.

De eerste optie is de route die wordt aangegeven door de signalisatie van de HST-route.

HST-route
richting Brussel

HST-route
richting Leuven

Figuur 20: Overzichtskaart van de route-alternatieven op de route Leuven-Brussel ter hoogte van Veltem-Beisem

De vraag is nu in hoeverre de signalisatie van de HST-route overeenkomt met het werkelijk gedrag
van de fietsers. Zo nodig dient eventueel de signalisatie herbekeken te worden, en aangepast aan het
reële fietsgedrag.
Via de verzamelde routegegevens wordt het effectieve fietsgedrag geëvalueerd. Hiertoe werd een
selectie gemaakt van alle fietsverplaatsingen die geregistreerd werden op de HST-route aan de
westzijde van Veltem-Beisem (de linkerzijde van Figuur 20). Hier zijn in totaal 44 verplaatsingen
geregistreerd, door 12 verschillende gebruikers. Voor de verplaatsingen is vervolgens bekeken wat
de eigenlijke herkomst en/of bestemming is van dit fietsverkeer, en welke routes zij hiertoe gevolgd
hebben.
Hierbij is rekening gehouden met de verdeling van het aantal fietsers in plaats van het aantal
verplaatsingen. In dat laatste geval zou een dagelijkse fietsers immers veel zwaarder doorwegen dan
een fietsers die slechts eenmaal per week de route gebruikt. Door aan iedere fietser eenzelfde
totaalgewicht te geven, houden we enkel rekening met zijn voorkeur voor de ene of de andere route,
ongeacht de frequentie van gebruik.

De resultaten van deze analyse zijn weergegeven in onderstaande figuur:

Figuur 21: Verdeling van de herkomst-bestemmingsverdeling en routekeuze van de fietsers op de HST-route ten westen
van Veltem-Beisem

De verdeling over de verschillende herkomsten/bestemmingen levert volgend beeld op: van de
fietsers die ten westen van Veltem-Beisem de HST-route gebruiken:
-

heeft 12% een lokale herkomst/bestemming in de nabijheid van Veltem-Beisem;
heeft 30% een herkomst/bestemming in Herent;
vervolgt 50% de HST-route aan de oostzijde van Veltem-Beisem, richting Leuven;
heeft 8% een meer zuidelijke bestemming in de richting van Bertem / Gasthuisberg of de
zuidzijde van Leuven.

Vervolgens gaan we in op de route(s) die men gebruikt voor deze verschillende richtingen:
-

De fietsers richting Herent gebruiken allen de route aan de noordzijde van de spoorlijn. Dit is
vrij logisch, aangezien dit de zuidelijke route een onnodige omweg zou betekenen.
De fietsers die de HST-route aan de oostzijde vervolgen, verdelen zich erg gelijkmatig over
beide routes: 47% gebruikt de noordelijke optie, 53% de zuidelijke.
De fietsers die afbuigen richting zuiden verkiezen logischerwijze de route langs de zuidzijde
van de spoorlijn, om vervolgens af te buigen in de richting van de N2 Brusselsesteenweg.

Dit betekent dat van de fietsers die geregistreerd werden op de HST-route ten westen van VeltemBeisem:
-

12% lokaal verkeer van en naar Veltem-Beisem is;
30% de route ten noorden van het spoor gebruikt om naar Herent te fietsen
24% de route ten noorden van het spoor gebruikt, om vervolgens aan te takken op de HSTroute richting Leuven;
26% de route ten zuiden van het spoor gebruikt, om vervolgens aan te takken op de HSTroute richting Leuven;
8% de route ten zuiden van het spoor (deels) gebruikt om af te takken in zuidelijke richting.

Dit betekent dat in totaal 54% de noordelijke route gebruikt, tegenover 34% de zuidelijke. Voor de
fietsers richting Herent en in zuidelijke richting stelt zich de routekeuze echter niet, omdat voor hen
de noordelijke, respectievelijk zuidelijke route de voor de hand liggende keuze is. Enkel de fietsers op
de oost-westrelatie hebben daadwerkelijk de keuze tussen beide opties.
Zoals hoger aangegeven verdelen deze zich erg gelijkmatig over beide routes: 47% gebruikt de
noordelijke optie, 53% de zuidelijke. Een deel hiervan heeft echter een lokale bestemming aan de
zuidzijde van Herent, waardoor zij mogelijk meer geneigd zijn om de zuidelijke optie te gebruiken.
Wanneer we enkel de fietsers beschouwen die de HST-route effectief tot in Leuven gebruiken, zien
we dat 60% de noordelijke route verkiezen, tegenover 40% voor de zuidelijke route. Onder deze
‘lange afstandsfietsers’ lijkt er toch een (lichte) voorkeur voor de gemarkeerde HST-route.

4.

Conclusies

In het kader van de Fietstelweek werd een grootschalige campagne opgezet om meer en betere
gegevens te verzamelen over het fietsgedrag in Vlaanderen. Dit gebeurde enerzijds aan de hand van
‘klassieke’ fietstellingen op ruim 250 locaties, en anderzijds door toepassing van meer recente
technologie in de vorm van een smartphone-app die fietsverplaatsingen registreerde. Waar tellingen
sterk locatiegebonden zijn (hoeveel fietsers rijden er op een bepaalde locatie), biedt de app een
extra invalshoek op het fietsverkeer: er wordt sterk vanuit het standpunt van de fietser gemeten hoe,
waar, en waarom men de fiets gebruikt. Wat zijn de herkomst en bestemming van de verplaatsing,
en welk route wordt ertussen gevolgd? In plaats van ‘telpunten’ worden ‘verplaatsingen’ gemeten.
Het voordeel hiervan is dat via de smartphone-methode een netwerkbreed beeld wordt geschetst
van het fietsverkeer, daar waar klassieke tellingen slechts op bepaalde punten focussen.
De extra mogelijkheden hiervan worden gedemonstreerd in twee toepassingen, waarin met name
het herkomst-bestemmingspatroon en routekeuze van de fietser een rol spelen, facetten waar
klassieke tellingen weinig tot geen info over verzamelen. Dit laat toe om het gebruik van bepaalde
routes specifiek in beeld te brengen (in dit geval de fietssnelwegen) of om de gebruikte routes tussen
bepaalde punten in kaart te brengen (in dit geval op de HST-route Leuven-Brussel).
De toepassingen illustreren dat zelfs de relatief beperkte hoeveelheid data reeds een herkenbaar
beeld wordt verkregen van het fietsverkeer. Door een grootschaliger dateverzameling, eventueel
specifieker toegespitst op bepaalde onderzoeksgebeiden, zullen de resultaten een nog verfijnder
inzicht geven op de werkelijke situatie.

