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WA AROM FIETS IK?

Naam Ben Weyts
Functie Minister van Mobiliteit,
Openbare Werken, Vlaamse Rand,
Toerisme en Dierenwelzijn
Gemeente Beersel (Dworp)
Aantal fietsen Met heel het gezin
hebben we in totaal 6 fietsen.
Favoriete fiets De gewone
koersfiets, want dat bolt toch nog
altijd het plezantst.
Fietskilometers per jaar Ongeveer
een 1000-tal kilometers per jaar.
Ik fiets omdat… Ik fiets voor korte
verplaatsingen, omdat ik graag fiets
in de natuur en omdat ik mezelf dan
gewoon ook beter voel.

photojoost.com

Mooiste fietsrealisatie De
Vlaamse doelstelling om dit jaar
110 miljoen euro te investeren in
fietsinfrastructuur. Die doelstelling
hebben we in november gehaald.
Voor 2019 leg ik de lat nog hoger,
want dan wil ik 120 miljoen euro
investeren. Dat is een stijging van
35% ten opzichte van het begin van
deze legislatuur.
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De voorbije lokale legislatuur heeft ook in Vlaanderen duidelijk gemaakt dat fietsbeleid niet links of rechts is. Integendeel, de kop van het peloton fietsgemeenten werd
getrokken door burgemeesters en schepenen van alle ideologieën. De fiets kreeg in
die gemeenten meer aandacht en meer verkeersruimte. Maar de trekkers beseffen
ook dat het niet de fiets op zich is die centraal moet staan. Uiteindelijk is de fiets
slechts een middel om een aangename en sociale verplaatsing te maken.
In aanloop naar de lokale verkiezingen maakte onder andere de actie CurieuzeNeuzen duidelijk dat het gemotoriseerd verkeer de leefkwaliteit in wijken en buurten
– zowel in de steden als in meer landelijke dorpen – sterk onder druk zet. Maar er is
meer: door die zware verkeersdruk ziet de bevolking fietspaden als enige oplossing
om fietsen verkeersveilig te organiseren.
Toch kan ook fietsen in gemengd verkeer een veilige en gezonde oplossing zijn.
Daar hangen wel concrete voorwaarden aan vast: de druk van het gemotoriseerd
verkeer moet beperkt blijven tot bestemmingsverkeer in de wijk, aan een snelheid
van maximaal 30 km/u. Dat levert niet alleen fietsvriendelijke buurten op, ook de
leefkwaliteit in de wijk wint erbij. Het project ‘Fix the Mix’ dat Fietsberaad Vlaanderen lanceerde, gaat dus veel verder dan enkel het promoten van veilig fietsen in
gemengd verkeer. Het is namelijk een hefboom voor gezonde lucht én creëert ontmoetingsruimte in de wijk. Het maakt van straten veel meer dan verkeersassen: het
worden échte verblijfsgebieden waar het aangenaam wonen (en fietsen) is.
CurieuzeNeuzen, maar ook acties zoals Critical Mass Bike Rides, FilterCaféFiltré,
lokale fietscafé’s, en nog zo veel meer, helpen het draagvlak uitbouwen voor een
sterk fietsbeleid: een beleid dat met gerichte ingrepen het veilig fietsverkeer ondersteunt maar ook buurten positief kan transformeren. De schepen van mobiliteit in
de nieuwe lokale bestuursploeg moet dus niet alleen een neus hebben voor fietsbeleid, maar aangeven hoe dat past in een duidelijke visie op de verbetering van de
leefkwaliteit in onze steden en dorpen.
Veel leesplezier!
Wout Baert
programmamanager
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FIETSBERAAD VLAANDEREN
BLAAST 5 KAARSJES UIT…

De derde editie van de FietsTelweek zit erop! Vlaanderen heeft
opnieuw laten zien dat fietsen in ons DNA zit. 133 gemeenten
hebben samen met het Havenbedrijf Antwerpen, de 5 provincies
en het AWV zo veel mogelijk fietsgegevens verzameld.
Dit was de derde editie van het grootschalig initiatief om in heel
Vlaanderen fietsbewegingen in kaart te brengen. Deze editie gaat
op zoek naar nog meer gegevens over het fietsgedrag van de
Vlamingen. Op basis van de cijfers van de voorbije edities kunnen
er ook evoluties opgepikt worden. Zo kunnen overheden te weten
komen welke wegen en kruispunten fietsers vaak of minder vaak
gebruiken. Daarnaast ontdekken we zo op welke momenten van
de dag of week Vlamingen het meest fietsen.
Fietsberaad Vlaanderen gaat nu samen met de Universiteit Gent
aan de slag voor de verwerking van de fietsteldata. Deze fietsteldata zijn noodzakelijk om de Vlaamse fietsnetwerken gericht te
verbeteren. In december zullen we de volledige analyse van de
data voorstellen en publiceren op het open dataplatform Fiets
dat alle overheden kunnen raadplegen om een goed fietsbeleid te
ontwikkelen.
www.fietselweek.be

… EN DAT MOET GEVIERD WORDEN!
In januari 2014 stemde het Vlaams Parlement unaniem in
met de resolutie ‘De fiets als volwaardig transportmiddel’.
De resolutie vroeg aan de Vlaamse minister van Mobiliteit,
Hilde Crevits, om een kenniscentrum op te richten dat de
ontwikkeling van het fietsbeleid kan ondersteunen. Intussen is Fietsberaad Vlaanderen bijna vijf jaar actief.
Op vrijdag 15 maart 2019 nodigen we iedereen uit in datzelfde Vlaams Parlement om na vijf jaar een eerste balans
op te maken: welke bijdrage heeft Fietsberaad Vlaanderen
kunnen leveren aan de ontwikkeling van het fietsbeleid bij
overheden. Welke uitdagingen in het fietsverkeer kunnen
we de komende jaren verwachten? En welke rol is daar voor
overheden weggelegd?
Je mag een verrassend en boeiend programma verwachten
met o.a. Vlaams minister Ben Weyts, Saskia Kluit (directeur
van de Nederlandse Fietsersbond) en vele andere. Noteer
de datum alvast in jouw agenda. Een officiële uitnodiging
volgt binnenkort.

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE!
Sinds november heeft Fietsberaad Vlaanderen een gloednieuwe website! We hebben daarbij extra aandacht geschonken
aan gebruiksvriendelijkheid. Zo vind je er vanaf nu nog gemakkelijker de nieuwste praktijken, nieuwsberichten en
onderzoeken rond fietsbeleid terug. Ga snel een kijkje nemen op www.fietsberaad.be!
Heb je zelf een nieuwtje of persbericht? Stuur dan een mail naar webredactie@fietsberaad.be. Zo kunnen we nog meer
lokaal en regionaal fietsnieuws uit Vlaanderen in de kijker zetten!
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Bart Lasuy

FIETSEN DOOR HET WATER
Het Amerikaanse magazine Time bekroonde onlangs ‘Fietsen door het water’ als een
van ’s werelds meest fantastische plekken om te bezoeken. Het project neemt zo een
plaats in op de lijst van meer dan 100 bestemmingen wereldwijd. ‘Fietsen door het
water’ ligt bij knooppunt 91 in het Limburgse Bokrijk (Genk). Het fietspad maakt deel
uit van het recreatieve fietsroutenetwerk doorheen het vijverlandschap van de Wijers,
een gebied met 1001 vijvers. De constructie is 212 meter lang en 3 meter breed en je
fietst er met het water aan weerszijden op ooghoogte. Een coole ervaring, heel dicht
bij de natuur. Je ziet, voelt en ruikt het water. Ook voor omstaanders ontstaat er een
uniek beeld; alleen het hoofd van de fietsers steekt nog boven het waterpeil uit. Van
dat visuele hoogstandje genieten ongetwijfeld ook veel wandelaars. ‘Ondergronds
fietsen’ in Riemst, ‘fietsen door de bomen’ in Hechtel-Eksel en ‘fietsen door de
heide’ in Maasmechelen vervolledigen het kwartet waarmee de provincie Limburg
in samenwerking met Toerisme Vlaanderen de attractiviteit van haar recreatieve
fietsnetwerk wil vergroten.

PERSKOERIER
“Wie de lokale verkiezingen
over tien dagen wint, staat al
vast: de fietser. In alle verkiezingsprogramma’s, debatten
en stemtests, in alle folders,
flyers, tweets en Facebookberichten, doen zowat alle
partijen in zowat alle Vlaamse
gemeenten verregaande beloftes over de fiets, over fietspaden en fietsroutes, fietsde-

len, comfort en veiligheid voor
de fietser, enzovoort. Als een
deel daarvan wordt waargemaakt, is Vlaanderen in één
klap het nieuwe Denemarken,
het koninkrijk van de fiets.
Hoera.”
Guy Tegenbos, journalist De
Standaard, De Standaard 3
oktober 2018

“Met 1.400 fietsstalplaatsen aan het station en 500
parkeerplaatsen voor auto’s
komen we al tegemoet aan de
wensen van de pendelaars.
Zeker omdat we zien dat één
op vier reizigers die in Deinze
de trein nemen per fiets naar
het station komen. Om de
reizigers nog beter te kunnen
bedienen, renoveren we het

station in 2020. Vandaar
het nut van de fietstelweek.
Op basis van de resultaten
kunnen overheden gerichte
investeringen doen.”
Sofie Dutordoir, CEO van de
NMBS , Het Nieuwsblad 25
september 2018
“Voortaan spreken we van een
tijd voor CurieuzeNeuzen en

één erna… We moeten alleen
nog leren het debat te verschuiven van maatregelen die
‘afpakken’ naar een verhaal
dat ‘schenkt’: bewegingsvrijheid, financiële vrijheid én de
mogelijkheid om weer vrij te
kunnen ademen.”
De Andere Kris Peeters,
De Standaard 5 oktober 2018
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Tom Roelants: We moeten keuzes maken, de
beschikbare ruimte anders verdelen en niet op
alle wegen nog alle functies aanbieden.

INTERVIEW

Tom Roelants (AWV) en Wout Baert (Fietsberaad)

We moeten meer
denken in fietsroutes
Het aantal fietsers neemt snel toe. Vlaanderen, de provincies en de lokale besturen
investeren steeds meer in fietsinfrastructuur. Centraal staat het denken in termen van
fietsroutes. Niet overal is een fietspad nodig, ook fietsen in gemengd verkeer kan best
veilig zijn. Belangrijk is dat de zwakke schakels in de fietsroutes worden weggewerkt:
een onveilige kruising kan ervoor zorgen dat kilometers fietspad onderbenut blijven.
tekst bart van moerkerke beeld stefan dewickere

133 Vlaamse gemeenten, de vijf provincies, het Havenbedrijf Antwerpen en het Vlaams Agentschap Wegen
en Verkeer namen in de laatste week van september
deel aan de derde editie van de Fietstelweek. Toen
Tom Roelants, administrateur-generaal van AWV, en
Wout Baert, coördinator van Fietsberaad Vlaanderen, midden oktober aanschoven voor dit interview
waren de resultaten nog aan het binnenlopen. ‘Cijfers
kan ik nog niet geven,’ zegt Wout Baert, ‘maar de
Fietstelweek zet al enkele jaren het dataverhaal over
fietsverkeer op de agenda. Ik herinner me de reactie
van nagenoeg alle burgemeesters na de eerste Fietstelweek: “ik had niet gedacht dat er zoveel fietsers
waren in de gemeente.” Door ze effectief te tellen,
beseffen gemeentebesturen en Vlaanderen dat er
meer aandacht nodig is voor de fietser.’
Tom Roelants: ‘In de brochure FietsDNA van Fietsberaad Vlaanderen staan interessante cijfers over
de toename van het aantal fietsers. Zo gebeurt al
vijftien procent van alle verplaatsingen in Vlaanderen met de fiets. Daarmee doen we het beter dan
Denemarken. Het is goed dat we die groei met cijfers
kunnen onderbouwen. De grote meerwaarde van de
Fietstelweek is het bundelen van alle inspanningen
gedurende een week, maar het blijft natuurlijk een
momentopname.’

Wordt er ook systematisch en permanent geteld?
Tom Roelants: ‘De aanpak van AWV is vooral projectmatig. Als we bijvoorbeeld een kruispunt willen
inrichten, brengen we vooraf in kaart hoeveel vrachtwagens, auto’s, fietsers, voetgangers er voorbijkomen. Bereiden we de aanleg van een fietspad voor,
dan kijken we hoeveel er op die plek gefietst wordt.
Sinds kort hebben we wel een eerste permanente
fietstelpaal, op de fietsbrug over de E19 in Machelen.
Er zullen er nog volgen.’
Wout Baert: ‘Vandaag telt enkel de provincie Antwerpen zeer systematisch het fietsverkeer. Ze heeft
een netwerk van vaste telposten en ze stelt via een
samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten
toestellen ter beschikking voor tijdelijke tellingen.
Aan de vaste telpunten in stedelijke omgevingen ziet
de provincie een jaarlijkse groei van het fietsverkeer
met twee, drie procent, er zijn pieken tot zes procent.
Fietsers laten zich echter zeer moeilijk tellen. Ze
nemen binnenwegen, ze gaan van de grote weg af om
er even verderop weer op te komen waardoor een
telpost ze niet registreert. Fietsers zijn geen kleine
auto’s, ze maken op een andere manier gebruik van
het wegennet en de publieke ruimte. Het is belangrijk
dat wegbeheerders zich daarvan bewust zijn.’
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Meer fietsers, dat vraagt meer en
betere infrastructuur. Hoeveel
investeert Vlaanderen jaarlijks in
fietsvoorzieningen?
Tom Roelants: ‘In 2018 is dat 110
miljoen euro. AWV is voor 75 procent
daarvan verantwoordelijk, het
andere kwart gebeurt door andere
entiteiten binnen de Vlaamse overheid, zoals de Vlaamse Waterweg
of de BAM. We investeren uiteraard
in ons eigen netwerk, maar samen
met de provincies ondersteunen
we ook gemeenten om specifieke
knelpunten aan te pakken. Er is een
fietsteam met vertegenwoordigers
van Vlaanderen, de provincies en de
gemeenten om de investeringen op
elkaar af te stemmen.’
Als je dat bedrag afzet tegen de
kostprijs van grote infrastructuurwerken zoals Oosterweel, blijft dat
toch vrij bescheiden?
Tom Roelants: ‘Het klassieke
investeringsbudget van AWV is
285 miljoen euro, 80 miljoen euro
daarvan gaat naar fietsinvesteringen. Dat is toch een groot aandeel.
Ik hoop uiteraard dat het totale

Vlaamse budget voor fietsinfrastructuur blijft toenemen. We zijn dit
jaar van 100 naar 110 miljoen euro
gegaan, hopelijk wordt het in 2019
120 miljoen euro.’
Naar welke fietsvoorzieningen gaan
de Vlaamse middelen?
Tom Roelants: ‘In het recente verleden hebben we veel geïnvesteerd in
fietspaden. Nu hebben we meer en
meer aandacht voor het wegwerken
van knelpunten. Een nieuw fietspad
van tien kilometer blijft onderbenut
als er onderweg ergens een gevaarlijke oversteek niet wordt aangepakt.
Die ingrepen zoals een tunnel of een
brug zijn duur, maar noodzakelijk.
Ook ons subsidiebeleid stemmen we
meer en meer af op die knelpunten.’
Wout Baert: ‘Eén zwakke schakel
kan bepalen of een route al dan niet
gebruikt wordt. Daarom is het ook
zo belangrijk dat de verschillende
wegbeheerders hun investeringen
op elkaar afstemmen en een route
als geheel aanpakken. Daarnaast
hebben we behoefte aan meer
thematische insteken. Heel wat

kruispunten bijvoorbeeld functioneren nog vanuit een automodus,
de inrichting en de verkeerslichtenregeling zijn op de auto afgestemd.
Dat zijn de nieuwe knelpunten op
een route aan het worden. Het wordt
de nieuwe opdracht van wegbeheerders om die kruispunten te verbeteren voor het fietsverkeer. Dat gaat
dan over voldoende opstelruimte
voor de groeiende groep fietsers,
over een conflictvrije verkeerslichtenregeling.’
Tom Roelants: ‘We krijgen veel
vragen van fietsers over verkeerslichtenregelingen. Waarom moet ik
wachten voor een rood licht als ik
veilig rechtsaf kan rijden? Waarom
wordt een kruispunt niet conflictvrij
geregeld? De druk van de fietsers is
vrij groot.’
Druk die er ongetwijfeld ook is van
andere weggebruikers, zoals het
openbaar vervoer.
Tom Roelants: ‘Dat is voor ons de
grootste uitdaging. Het gaat over
de plaats die iedereen inneemt in
de openbare ruimte. Iedereen nog

Frank Vanden Bulcke

Een derde meer
fietsers in één jaar tijd
in Gent
In Gent neemt het aantal fietsers
zeer snel toe, 35 procent van de verplaatsingen gebeurt er met de fiets.
Dat vraagt grote investeringen in
infrastructuur. ‘We moeten opletten
dat we niet het slachtoffer worden
van het succes,’ zegt Frank Vanden
Bulcke, directeur van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. ‘De groeiende groep fietsers comfort en veiligheid blijven bieden, dat wordt de
grote uitdaging de komende jaren.’
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een kleiner stukje geven, gaat niet
meer. We moeten keuzes maken, de
beschikbare ruimte anders verdelen
en niet op alle wegen nog alle functies aanbieden. Op een openbaarvervoeras moet je misschien niet
langer fietsers toelaten, in een fietsstraat hebben zij dan weer voorrang.’
Wout Baert: ‘Die moeilijke keuzes
stellen zich vooral in de kern van
steden en gemeenten, waar ruimte
van de auto naar fietsers en voetgangers moet gaan. Dat zal er wel
voor zorgen dat er meer druk komt
te liggen op de ringwegen, die meer
autoverkeer moeten afwikkelen, en
op de kruisingen van die ringwegen
met de wegen die veel fietsers naar
de stadskern brengen. Die kruisingen
moeten veilig en dus ongelijkgronds
worden ingericht. Belangrijk is dat
we bij alle fietsinvesteringen naar
de lange termijn kijken. Sommige
fietsinfrastructuur die tien jaar
geleden is aangelegd, volstaat nu al
niet meer.’
Tom Roelants: ‘Er zijn niet alleen
veel meer fietsers dan tien jaar

‘Sinds de invoering van het
circulatieplan voor autoverkeer is het aantal fietsers naar en van de Gentse
binnenstad gemiddeld, met
een derde toegenomen,’
zegt Frank Vanden Bulcke.
‘In ons mobiliteitsplan van
2015 was een van de ambities dat tegen 2030 35% van
de verplaatsingen op het
grondgebied met de fiets zou
gebeuren. Eind dit jaar organiseren we het driejaarlijkse,
grootschalige onderzoek
naar het verplaatsingsgedrag
van de Gentenaar. Dat zal ons
een duidelijk beeld geven
van de modal split. Hoogstwaarschijnlijk halen we de

geleden – jong, oud, geoefend,
beginnend -, er is ook een veel
grotere diversiteit in vervoermiddelen - de gewone fiets, de elektrische
fiets, de speed pedelec, de step, de
monowheel enzovoort. Hoe groter
de verschillen, vooral in snelheid,
hoe meer ruimte je moet bieden.
Dat is tien jaar geleden onvoldoende
gebeurd. Daar hebben we nu wel
aandacht voor, zeker omdat we het
fietsgebruik verder willen stimuleren omwille van de mobiliteitsproblematiek, de leefbaarheid en de
luchtkwaliteit.’
Moet AWV dan op de groei ontwerpen en aanleggen?
Tom Roelants: ‘Zo gemakkelijk is
het niet altijd. Elke week hebben we
daar intern wel een discussie over.
Gaan we voor het ideale fietspad dat
er omwille van technische moeilijkheden of onteigeningsproblemen
misschien nooit komt of kiezen we
voor een minder ideaal fietspad dat
we vrij snel kunnen realiseren? Ik
geef toe dat we dan wel eens voor
de korte termijn gaan omdat we dan
tenminste al een fietspad hebben.’

doelstelling van 35% fietsverplaatsingen al dit jaar.’
‘De voorbije zes jaar investeerde de stad netto 15
miljoen euro in fietsinfrastructuur. De sterke toename
van het aantal fietsers het
voorbije jaar vraagt volgehouden inspanningen. Op
plaatsen waar er fietsfiles
ontstaan, proberen we
waar mogelijk de groenfase
voor fietsers te verlengen
en de fietsopstelstrook
te vergroten. In het ideale
scenario leggen we een
ongelijkgrondse kruising
aan voor fietsverkeer, zoals
langs de waterweg Coupure.
Een andere maatregel is

Wout Baert: ‘Er zijn eigenlijk twee
bewegingen nodig. We moeten versneld werk maken van het vervangen
van de geschilderde fietspaden langs
70km/u-wegen door vrijliggende
fietspaden. Daarmee samenhangend
moeten er concrete doelstellingen
komen voor de realisatie van het
bovenlokale functionele fietsroutenetwerk, met een timing en met
de normen die gelden voor dat
netwerk. De tweede beweging is
die in stedelijke gebieden waar het
niet gaat over een halve meter meer
of minder fietspad, maar over het
radicaal herverdelen van de ruimte
of het inrichten van fietsstraten.
Dat zijn de moeilijkere keuzes. Sinds
begin dit jaar zijn we bezig met het
project “Veilig fietsen in gemengd
verkeer”. Het is onmogelijk en niet
nodig om in elke straat een fietspad
aan te leggen. In een straat met een
snelheidsregime van 30 km/u kan je
fietsers veilig mengen met het autoverkeer als er minder dan 3500 voertuigen per dag zijn. Zijn het er meer,
dan is een fietspad nodig of moeten
er maatregelen worden genomen om
de auto-intensiteit te verlagen.’

het versneld inrichten van
fietsstraten in het stadscentrum en het knippen van het
autoverkeer. In het mobiliteitsplan hebben we geprobeerd in de mate van het
mogelijke te ontvlechten. We
hebben hoofdaders voor de
auto, openbaar-vervoerassen
en fietsassen geselecteerd
met de bedoeling conflicten
tussen verschillende weggebruikers zo veel mogelijk te
vermijden. In een stad met
een middeleeuws stratenpatroon lukt dat lang niet
overal en is het vaak toch een
én-én-verhaal. In dat geval
is het STOP-principe ons
uitgangspunt: eerst aan-

dacht voor de voetgangers
en de fietsers, dan voor het
openbaar vervoer en pas
in laatste instantie voor de
auto.’
‘De volledige Gentse binnenstad is een zone 30. Daar
zijn niet overal fietspaden
en fietsstraten nodig, ook
gemengd verkeer kan op veel
plaatsen veilig verlopen. Een
aandachtspunt de komende
jaren worden de fietspaden
over middellange en lange
afstand. Met de elektrische
fiets is het fietsbereik toegenomen tot tien, twaalf kilometer of meer. Dat wil zeggen
dat de fiets een alternatief is
voor een groot deel van de
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aan het comfort van de fietser. Soms
volstaat een kleine investering om
een fietspad tot de minimumnorm te
tillen, zodat het meer gebruikt wordt.
Comfort gaat ook over de randinfrastructuur, zoals een goede overdekte
en soms zelfs bewaakte fietsenstalling op de knooppunten die Vlaanderen wil uitbouwen.’
Wout Baert: De gemeenten moeten afstappen
van het fietspadfetisjisme: niet alleen de aanleg van een fietspad is een goede maatregel.

De gemeenten beginnen aan een
nieuwe bestuursperiode, de Vlaamse
en federale verkiezingen komen
eraan. Waar moet de komende
legislatuur bij voorkeur aan gewerkt
worden?
Tom Roelants: ‘Wij willen de aanliggende fietspaden op wegen waar 70
km/u toegelaten is, vervangen door
vrijliggende fietspaden. Daarnaast
behouden we onze focus op het
wegwerken van knelpunten. Ten
slotte moeten we blijven werken

huidige autoverplaatsingen
naar de stad. Samen met het
gewest en de provincie willen
we blijven investeren in die
fietsverbindingen over iets
langere afstand: die moeten
voldoende breed en comfortabel zijn.’
‘Meer fietsers vragen meer en
veilige fietsenstallingen. We
hebben enkele grote, nieuwe
stallingen zoals aan de
Vooruit en de nieuwe bibliotheek De Krook. Daarnaast
streven we naar een fijnmazig
netwerk van fietsenstallingen
over het hele verstedelijkte
grondgebied. In de binnenstad en de 19de-eeuwse
gordel willen we op honderd
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Wout Baert: ‘Er moeten meer middelen naar het basisnetwerk gaan
om dat sneller op punt te zetten.
Die inhaalbeweging vraagt dat een
groter deel van het infrastructuurbudget naar de fiets gaat. De
gemeenten moeten afstappen van
het fietspadfetisjisme: niet alleen
de aanleg van een fietspad is een
goede maatregel. Soms volstaan
eenvoudige ingrepen om het fietsverkeer veel veiliger te maken.
Het aanpassen van de plaatselijke
verkeerscirculatie bijvoorbeeld hoeft
niet veel geld te kosten. Een van
de problemen is dat Vlaanderen en
de provincies enkel de aanleg van
fietspaden ondersteunen en niet die
andere, minder dure maatregelen.
Het zou goed zijn dat Vlaanderen
dat opnieuw bekijkt, zodat er meer

meter wandelafstand van
elke voordeur een fietsenstalling realiseren. Dat vraagt
tijd. We zijn overal op zoek

middelen overblijven voor fietspaden die echt nodig zijn, met name op
de hoofdwegen en de belangrijkste
lokale wegen.’
Tom Roelants: ‘De Vlaamse overheid
heeft het principe van de basisbereikbaarheid uitgewerkt, waardoor in
vervoerregio’s zal worden nagedacht
over de mobiliteit. Dat is goed voor
het openbaar vervoer maar ook voor
het fietsbeleid dat voor een deel
een gemeentegrensoverschrijdende
invulling zal krijgen.’
Wout Baert: ‘De vervoerregio’s
kunnen ervoor zorgen dat het routedenken ook bij de lokale besturen
nog meer ingang vindt. Routes lopen
over gewest- en gemeentewegen en
ze kunnen uit verschillende segmenten bestaan: soms een fietspad,
elders een fietsstraat, een deel in
gemengd verkeer. Het is goed dat
gemeenten daar samen in de vervoerregio over nadenken, met AWV,
en samen de prioriteiten voor veilig
fietsverkeer in de regio bepalen.’
Bart Van Moerkerke is redacteur voor
Fietsberaad Vlaanderen

voor één auto kunnen tien
fietsen gestald worden. Daarnaast hebben we een project
lopen voor collectieve buurt-

DE VOLLEDIGE GENTSE BINNENSTAD IS
EEN ZONE 30. DAAR ZIJN NIET OVERAL
FIETSPADEN EN FIETSSTRATEN NODIG,
OOK GEMENGD VERKEER KAN OP VEEL
PLAATSEN VEILIG VERLOPEN.
naar ruimte om fietsparkeermodules te plaatsen. Vaak
staan we dan voor de keuze
tussen een parkeerplaats
voor de auto of één voor de
fiets. Meestal gaan we voor
het tweede, want op een plek
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fietsenstallingen verspreid
over de stad. Er zijn intussen
twee buurtfietsenstallingen
gerealiseerd.’
‘Natuurlijk zorgen meer fietsers ook voor meer conflicten
tussen fietsers onderling,

en met voetgangers en
automobilisten. We hebben
een campagne gelanceerd
waarin we fietsers oproepen om hoffelijk te zijn voor
andere weggebruikers en
de verkeersregels te respecteren. Sensibilisering is
belangrijk, maar we vergeten ook de handhaving niet.
Fietsers die zich niet aan de
regels houden, wekken vaak
ergernis op. Als het over
grote aantallen gaat, zou de
perceptie kunnen groeien dat
de allesoverheersende auto
heeft plaatsgemaakt voor de
allesoverheersende fiets. Dat
willen we absoluut vermijden.’ BVM

KENNISBANK

Meer informatie
An De Blaes
Mobiliteitsambtenaar gemeente
Kortenberg
T 02-755 30 70

ANPR-camera Schutterslaan Kortenberg

Het volledige artikel vindt u op
www.fietsberaad.be

ANPR-camera’s zorgen voor
minder sluipverkeer in Kortenberg
Een aantal lokale straten in Kortenberg kampten vooral
’s ochtends met veel sluipverkeer. Automobilisten willen
namelijk de files op de E40 richting Brussel vermijden.
Daarom zet de gemeente Kortenberg slimme camera’s,
zogenaamde ANPR-camera’s, op verschillende locaties in.
De camera’s bakenen een gebied af en zijn werkzaam
tijdens zowel de ochtend- als avondspits. De
nummerplaten worden bijgevolg opgezocht in een
databank met alle nummerplaten die toestemming
hebben het gebied in te rijden. Indien de nummerplaat
geen vergunning heeft, krijgt de bestuurder een GASboete van €58. Iedere bewoner van de gebieden kan een
vergunning aanvragen. Zij kunnen ook een dagpas of
jaarvergunning aanvragen voor bezoekers.
De ANPR-camera’s zijn het meest efficiënt om sluipverkeer binnen een bepaalde tijdszone te weren, zowel
in tijd als in geld. De gemeente Kortenberg huurt ze voor
ongeveer €10 000 per jaar via de firma Brickyard.

Het project verloopt met weinig hindernissen. De grootste problemen tot nu toe waren vooral de signalisatie
en het aanvragen van een vergunning voor bezoekers.
Niet iedereen kan bijvoorbeeld met de computer werken.
Deze mensen kunnen hun vergunning en die van bezoekers op het gemeentehuis in orde brengen.
Ook al zijn er dagelijks nog een aantal overtreders,
toch kan de gemeente Kortenberg concluderen dat
het systeem het gewenste effect heeft. Er is namelijk
beduidend minder sluipverkeer. Toch zijn de handelaars
in de gebieden niet zo tevreden over de camera’s. De
meeste inwoners staan daartegenover wel positief
tegenover de maatregel.
Ten slotte zal het volgende bestuur beslissen of het
gebied met camera’s nog uitgebreid wordt.
Freya De Muynck, projectmanager bij Traject
Rani Marchal, communicatiemedewerker bij
Fietsberaad Vlaanderen
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FIX THE MIX!

VEILIG FIETSEN IN GEZONDE BUURTEN
Meer dan ooit vragen fietsers en voetgangers meer plaats op de weg. Velen willen enkel
fietsen als er een veilig fietspad is. Dat is er niet overal, en dus grijpen velen naar de auto.
Maar fietsen in gemengd verkeer kan in veel gevallen veilig en aangenaam zijn, mits je
stuurt naar minder en trager autoverkeer in de kernen en verblijfsgebieden. Fietsberaad
Vlaanderen heeft daarom het ‘Fix The Mix’-kader ontworpen. Het geeft aan binnen welk
type van straten, bij welke intensiteiten en met welke maatregelen je al dan niet fietsen
en gemotoriseerd verkeer veilig kan mengen.
TEKST INGE CAERS EN RANI MARCHAL (FIETSBERAAD VLAANDEREN), DIRK DUFOUR (TRIDÉE) / FOTO’S STEFAN DEWICKERE

MIX-WIJKEN: BETERE WIJKEN VOOR IEDEREEN
De vraag naar veilige fietsroutes stijgt, vooral op
de korte afstanden binnen de kernen van steden en
gemeenten. Maar in elke lokale straat fietspaden aanleggen is fysiek en financieel niet haalbaar. En, als er
geen eigen plek is voor de fietser, dan fietst die op de
rijweg in gemengd verkeer. Dat is op veel plaatsen nog
niet veilig of prettig en heeft alles te maken met verkeersdruk. Elke straat lijkt wel een snelle verbinding
tussen A en B, waardoor de roep om meer fietspaden
toeneemt. Alleen, de fysieke ruimte ontbreekt vaak
om fietspaden aan te leggen, zeker in centra, woonkernen en woonwijken. Maar fundamenteler: fietspaden
zijn hier niet eens wenselijk. Lokale straten moeten
immers vooral een verblijfskarakter hebben. Fietspaden aanleggen versterkt net het verkeerskarakter én
het bestendigt een verkeerssituatie en verkeersdrukte
die eigenlijk niet past bij lokale straten.
Hetgeen lastig is voor de fietser, met name de
verkeersdruk, tast ook op zo veel andere vlakken de
kwaliteit van de buurt aan. Ook voor voetgangers is
het vaak lastig en aan de schoolpoort loopt het strop.
Bewoners en bezoekers ondergaan lawaai, vieze lucht
en stress. Kinderen, ouderen en minder mobielen
kunnen of durven zich moeilijk alleen verplaatsen.
Ook de buurtbewoners zelf grijpen dan sneller naar
de auto, ook voor korte verplaatsingen. De hele buurt
dreigt zo in te boeten aan aantrekkingskracht om er
te wonen, te werken of te winkelen. De roep van de
burger om ook daar wat aan te doen wordt almaar
groter.
Het wordt duidelijk dat de inzet een breed gedragen
wijkbeleid is. Prettig en veilig fietsen in gemengd
verkeer is een doel dat voortvloeit uit een brede wijkaanpak en leidt tot gezonde MIX-wijken.
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Wat is een MIX-wijk?
Een MIX-wijk is een wijk binnen de bebouwde kom waar
het prettig en veilig fietsen is zonder fietspaden. Dat kan
een zuivere woonwijk zijn, een meer gemengde wijk of
een stadscentrum of dorpskern. Het is een gebied waar
het algemeen goed toeven is en waar een prettige mix
van activiteiten zijn plek vindt op straten en pleinen. Zo’n
gebied kan makkelijk 1 tot 2 km doormeter hebben. En het is
ook automatisch een verblijfsgebied: op straten en pleinen
primeert veilig en prettig verblijven op verplaatsen. Bij MIXwijken hebben we het dus uitdrukkelijk over lokale straten
voor bestemmingsverkeer, overwegend gemeentewegen
binnen stads- en dorpskernen of aan de rand ervan.

‘FIX THE MIX’-AANPAK:
Hoe ga je dan concreet aan de slag om een gezonde
bereikbare buurt of MIX-wijk te realiseren met ruimte
voor ontmoeten, spelen en verblijven én waar het fietsverkeer vanzelf veiliger verloopt?
1. Bepaal verblijfsgebieden
Dit zijn wijken met lokale straten voor bestemmingsverkeer, afgebakend door wegen met een verkeersfunctie. De openbare ruimte dient er in de eerste
plaats om te ‘verblijven’ en niet om doorgaand autoverkeer te verwerken. Zuiver verkeerskundig is een
MIX-wijk dus een gebied binnen de bebouwde kom
opgebouwd door lokale wegen type 3, afgebakend
door straten van categorie lokale weg type 2 of hoger.
2. Werk met verkeersluwe circulatieplannen
Op straten in een MIX-wijk moet de auto-intensiteit
lager liggen dan 3500 voertuigen per etmaal om veilig
en aangenaam te mengen. Zie tabel ‘Keuzeschema
voor fietsinfrastructuur’ bij De Fietsmaat (p.23). Als de
intensiteiten hoger liggen, moeten we sturen naar

minder verkeer zodat mengen wél kan. Maatregelen
die het doorgaand verkeer in je wijk beperken zorgen
voor een daling van het sluipverkeer, wat leidt tot een
vlottere doorstroming van het bestemmingsverkeer.
Te voet en met de fiets gaat ineens sneller en veiliger
voor jong én oud. De keuze voor fietspaden mag geen
gevolg zijn van de bestaande verkeersdrukte. Als we
dat doen, accepteren we het sluipverkeer, wat onaanvaardbaar is in een verblijfsgebied.
3. Voer een zone 30 in binnen de hele wijk
- De MIX-wijk wordt één zone 30. Dat is eenvoudig te
begrijpen en wordt daardoor makkelijker gerespecteerd dan steeds te werken met wisselende snelheidslimieten.
- Geef de MIX-wijk een leesbaar wegbeeld. Zorg
ervoor dat de lokale straat ‘zichzelf uitlegt’. Iedereen die de wijk binnenkomt, moet spontaan aanvoelen dat hij zich in lokale straten bevindt, waar de
fietser en voetganger op hun gemak zijn en de auto’s
te gast zijn.

Een autoluw verblijfsgebied
zonder doorgaand autoverkeer

Autoverkeer bundelen op
verkeerswegen zorgt voor
snelle en veilige afwikkeling
van drukke verkeersstromen

Het aantal kruisingen
met erftoegangswegen is
beperkt en ingericht als
poort

Hoogwaardige ontvlochten
fietsroutes gaan door
de autoluwe wijk

De hele wijk is bereikbaar voor
lokaal autoverkeer, leveringen
en hulpdiensten

Straten met enkel
lokaal bestemmingsverkeer

Bij lage snelheden en
minder verkeer is
mengen veilig en prettig
voor de fietser

Bij lage snelheden en minder
verkeer is het veiliger en
prettiger stappen
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Hetgeen lastig is voor de fietser, de verkeersdruk, tast
ook op andere vlakken de kwaliteit van de buurt aan.

ZOWEL VOOR BESTAANDE ALS VOOR
TOEKOMSTIGE REALISATIES
MIX-wijken kan je zowel realiseren
bij bestaande als toekomstige ontwikkelingen.
- Retrofitting van bestaande wijken:
Bestaande wijken kunnen we
toetsen aan onze visie op MIX-wijken om nadien de maatregelen
van de ‘Fix The Mix’-aanpak toe te
passen en zo richting MIX-wijk te
evolueren.
- Ontwerp van nieuwe wijken: Nieuwe
ruimtelijke projecten kunnen bij
aanvang opgebouwd worden als
MIX-wijken. Onder andere voldoende dichtheid, gemengde nabije
functies, een stratenplan dat
doorgaand verkeer onaantrekkelijk
maakt kunnen daarbij helpen.
DE WINST VAN MIX-WIJKEN
MIX-wijken zijn een winstverhaal.
Werken aan MIX-wijken draagt bij tot
een duurzaam, evenwichtig en goed
functionerend mobiliteitssysteem
én tot een duurzame samenleving
in de meest brede zin. MIX-wijken
gaan immers ook over een gezonde
bereikbare buurt met ruimte voor
ontmoeten, spelen en verblijven.
MIX-wijken stimuleren bewoners
tot meer bewegen met een betere
lichamelijke en mentale gezondheid
als gevolg. In MIX-wijken daalt het
sluipverkeer, wat voor een vlot-
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tere doorstroming zorgt voor het
bestemmingsverkeer. MIX-wijken
kennen minder luchtvervuiling en
bieden meer ruimte voor voetgangers, fietsers, verblijven en ontmoe-

Met die kennis organiseerden we
twee overlegmomenten met een
brede groep experts uit diverse
maatschappelijke domeinen zoals
gezondheid, ruimtelijke ordening,
sociale cohesie, mobiliteit enz.
Samen met deze experts bediscussieerden we wat de uitdagingen en
mogelijkheden zijn van gemengd
verkeer in de centra, woonkernen
en woonwijken in Vlaanderen. Deze
discussies werden gevoed door
lokale kennis, verzameld tijdens vijf
provinciale workshops met steden
en gemeenten.

PRETTIG EN VEILIG FIETSEN IN GEMENGD VERKEER
IS EEN DOEL DAT VOORTVLOEIT UIT EEN BREDE
WIJKAANPAK EN LEIDT TOT GEZONDE MIX-WIJKEN.

tingen. Kortom in MIX-wijken zijn
stappen en fietsen voor jong en oud
vanzelfsprekend!
VAN VERKENNENDE INTERVIEWS
NAAR CONCRETE AANPAK
Ongeveer een jaar hebben we
gewerkt aan de ‘Fix The Mix’-aanpak. Startend vanuit verkennende
interviews met diverse stakeholders
konden we alvast enkele vaststellingen doen over de uitdagingen
en aandachtspunten van fietsen in
gemengd verkeer. Zo bleken aangepaste snelheden en intensiteiten
belangrijke voorwaarden te zijn
alvorens fietsers te mengen met
gemotoriseerd verkeer. Daarnaast
bleek dat de wegencategorisering
samen met de afbakening van verblijfsgebieden cruciaal zijn om veilig
en verantwoord te mengen.
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De experts waren het alvast
unaniem eens dat de ‘Fix The
Mix’-aanpak veel ruimer gaat dan
uitsluitend over mobiliteit. Met de
naamswijziging ‘Fix The Mix. Veilig
fietsen in gezonde buurten’ hebben
we dit nog extra willen benadrukken.
Inge Caers is projectmedewerker Fietsberaad Vlaanderen, Rani Marchal is
communicatiemedewerker Fietsberaad
Vlaanderen, Dirk Dufour is directeur
mobiliteitsbureau Tridée en begeleider
van het onderzoek

Meer info:
Het volledige rapport van de
‘Fix the Mix’-aanpak vind je op
www.fietsberaad.be.

KENNISBANK

Mobiel 21

Meer informatie
Elke Franchois
Team Onderzoek en Ontwikkeling,
Mobiel 21 vzw
T 016 31 77 05
ping@mobiel21.be

Door een druk op de Ping-knop, bevestigd aan het stuur
van de fiets, wordt een punt op een kaart vastgepind.

Het volledige artikel vind je op
www.fietsberaad.be/Fietsbeleid en
-monitoring

Ping if you care!
Participatief onderzoeksproject levert
kaart op met fietsknelpunten
Fietsen zit in de lift in Brussel. In 2016 waren er dubbel
zoveel fietsers als in 2010 (Brussels Fietsobservatorium).
Verkeersonveiligheid blijft echter een belangrijke
reden om niet te fietsen in Brussel. Net als het aantal
fietsers zit het aantal fietsongevallen in een stijgende
lijn (Vias institute, 2018). Daarom startte het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in 2017 met de campagne Ping
if you care! Het is een participatief onderzoeksproject
waaraan Brusselse fietsers (inwoners, pendelaars en
bezoekers) konden meewerken. Het doel is om gegevens
over onveilige situaties voor fietsers in het Brussels
gewest te verzamelen en te visualiseren en het beleid
erop aan te passen.
Voor deze campagne ontwikkelden Mobiel 21 en Bike
Citizens de zogenaamde Ping-knop. Door een druk op de
Ping-knop, bevestigd aan het stuur van de fiets, wordt
een punt op een kaart vastgepind. Dat gebeurt via een
bluetooth signaal naar de app van Bike Citizens op de

smartphone van de fietser. Achteraf kan de fietser via
de app aanduiden wat er precies gevaarlijk was aan het
fietsen op die locatie. Naast de informatie die voortkomt
uit het pingen van gevaarlijke locaties, wordt via de
app ook informatie verworven over routes, snelheid,
vertragingen, omrijfactoren, … van de gebruikers.
De knelpunten die uit de testcase naar boven kwamen,
bevestigen van onderuit, door de fietsers zelf, grotendeels wat al gekend was. Het onderzoek prioriteerde de
knelpunten en resulteerde in een gedetailleerde fietskaart van Brussel. Het leidde tot een reeks aanbevelingen
om de knelpunten aan te pakken. Met een aantal ervan
ging het gewest al aan de slag. Het volledige eindrapport
van het onderzoek kan je raadplegen op de Ping-projectpage van Mobiel 21.
Inge Caers is projectmedewerker van Fietsberaad Vlaanderen
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FIETSPARKEREN IN THE CLOUD
Fietsberaad Vlaanderen bouwt een platform om je fiets veilig en comfortabel
te kunnen stallen in alle beveiligde fietsenstallingen van het land.
TEKST PIETER MORLION (MORE LION) BEELD STEFAN DEWICKERE

W

aar kan je terecht om je
elektrische fiets achter te
laten terwijl jij je traject
verder zet met de trein? Is het
mogelijk om een bakfiets veilig te
stallen in de buurt van de favoriete
speeltuin van je kinderen? Hoeveel
kost een plaatsje in de buurtstalling
en hoe geraak je aan een toegangsbadge? In België worden fietsenstallingen belangrijker, maar er is weinig
overzicht en elke uitbater heeft een
eigen manier van werken. De ministers Decroo en Bellot steunen het
project Velopark.be dat de ambitie
heeft om alle stallingen van het land
te integreren in één digitaal platform.
NIET OVER ÉÉN NACHT IJS
In België is de fiets al een veel
gebruikt transportmiddel voor
woon-werkverkeer. In Vlaanderen
wordt voor 22% van alle verplaatsingen de fiets gebruikt voor ‘voortransport’ (om van de woonplaats
naar een station of halte te fietsen).
Als we de cijfers van Nederland er
even bij halen, zien we dat daar de
fiets dubbel zoveel gebruikt wordt
in combinatie met de trein. Er is dus
zeker nog marge voor verbetering.
Uitgebreid onderzoek van Fietsberaad Vlaanderen toont aan dat
vooral comfortabele en diefstalveilige stallingen fietsers over de
streep kunnen trekken. Fietsberaad
Vlaanderen wil dit mee faciliteren en
schreef in maart 2018 een marktverkenning uit voor ‘fietsparkeren in the
cloud’.
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Er werd ook over het muurtje
gekeken bij onze noorderburen.
Fietsberaad Nederland heeft al
meer dan tien jaar ervaring met
het platform veiligstallen.nl. Dat
project begon ooit om veilig stallen
van fietsen te promoten. Telkens
je je fiets parkeerde, kreeg je een
ticket voor een digitale loterij. Een
keer per maand kon je een prijs van
een lokale handelaar winnen. Al
snel bleek dat fietsers het systeem
gebruikten om hun fiets geregistreerd te kunnen stallen, eerder dan

ners de gegevens
van stallingen in
beide landen in
één en dezelfde
beweging kunnen
ophalen.
SMART MOBILITY
BELGIUM
De Belgische ministers van Mobiliteit
en Digitale Agenda
kondigden in juni van dit jaar een
fonds aan voor slimme en digitale

UITGEBREID ONDERZOEK VAN
FIETSBERAAD VLAANDEREN TOONT AAN
DAT VOORAL COMFORTABELE EN
DIEFSTALVEILIGE STALLINGEN FIETSERS
OVER DE STREEP KUNNEN TREKKEN.

voor de loterij. Het platform werd de
voorbije jaren dan ook in die richting
verder ontwikkeld, met onder meer
de mogelijkheid om te betalen en
fietskluizen te connecteren.
De Nederlandse ervaring is een
enorme meerwaarde voor de
geplande ontwikkelingen in België.
Fietsberaad Vlaanderen is dan ook
verheugd dat de Nederlandse collega’s het project ten volle ondersteunen met hun expertise. De bedoeling
is om Velopark.be compatibel te
maken met haar Nederlandse grote
broer, zodat bijvoorbeeld routeplan-
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mobiliteitsinitiatieven. Samen
met haar partners (zie kadertje)
diende Fietsberaad Vlaanderen met
Velopark.be een van de winnende
dossiers in en kreeg
€ 171 000 toegekend om haar
plannen in de praktijk te brengen.
VELOPARK.BE
Met de steun van de Federale
Overheid worden nu de stevige,
digitale fundamenten gelegd voor
een samenwerkingsplatform voor
alle beveiligde fietsenstallingen
in België. Fietsberaad Vlaanderen neemt daarbij het voortouw,

De ministers Decroo en Bellot steunen het project
Velopark.be dat de ambitie heeft om alle stallingen
van het land te integreren in één digitaal platform.

ondersteund door de innovatie- en
mobiliteitsexperts van More Lion.
In eerste instantie gaat het over
niet-technische zaken: samen rond
de tafel zitten en ervaring uitwisselen over hoe fietsenstallingen er
op verschillende plaatsen uitzien.
De volgende vragen worden daarbij
beantwoord. Hoe lang mag je je fiets
stallen? Kun je er een bakfiets kwijt?
Is er openbaar vervoer in de nabijheid? Hoeveel plaatsen zijn er op dit
moment beschikbaar? Vervolgens
worden al die kenmerken verwerkt
in een uniforme beschrijving van
een fietsenstalling, zodat alle
stallingen in ons land op dezelfde
manier gedefinieerd kunnen worden.
De verschillende projectpartners ondertekenen ten slotte een
charter. Dat is een verbintenis van
alle partijen om gegevens over fietsenstallingen op dezelfde manier op
hun eigen website te publiceren.
Daarna is het tijd voor het meer
technische werk. Het Open Data
team van Imec bouwt een ‘harvesting engine’ die de gegevens gaat

Wie zijn de partners binnen het Velopark.be project?
Drie steden in Vlaanderen trekken samen met Fietsberaad
Vlaanderen de sprint aan: Antwerpen, Gent en Leuven. Ze
denken mee over de schematische beschrijving van een
stalling, ondertekenen het charter en publiceren de data van
hun beveiligde fietsenparkings op hun websites.
Ook een aantal van de belangrijkste nationale fietsorganisaties
doen mee aan het project: de Fietsersbond en hun Franstalige
collega’s van Gracq, Pro Velo en hun Vlaamse tegenhanger
Fiets&Werk. Zij bepalen mee de vereisten voor het platform en
denken na over hoe de fietsenstallingen die zij beheren, mee
ingeschoven kunnen worden.
Daarnaast scharen ook de NMBS en het Departement Mobiliteit
en Openbare Werken zich achter het project. Ze zorgen ervoor
dat Velopark.be ook de fietsenstallingen aan de stations (de
grote meerderheid van de stallingen in ons land) zal bevatten
en dat het platform in lijn is met het fietsbeleid van de Vlaamse
Overheid.
Tenslotte kunnen we ook een beroep doen op de expertise van
de collega’s van Fietsberaad Nederland, Agoria, Blue-bike,
ITS.be, Traxio en VVSG.
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NETWERK

De integratie van een betaalsysteem zou de
rotatie in fietsenparking kunnen verhogen.

‘oogsten’ op de verschillende websites. Dat heeft als grote voordeel
dat uitbaters van fietsenstallingen
de gegevens maar één keer moeten
publiceren, namelijk op hun eigen
website. De gegevens worden daar
opgehaald, op velopark.be samengevoegd en als open data beschikbaar
gesteld voor iedereen die ermee aan
de slag wil. Dat kunnen bijvoorbeeld
app-bouwers, routeplanners of
onderzoeksinstellingen zijn.
Voor wie snel iets wil opzoeken over
de stalling bij het station, of hoeveel
vrije fietsparkeerplaatsen er op
dit moment zijn op de grote markt,
kan de info terugvinden op een
gevisualiseerde website. Daarvoor
doet Fietsberaad Vlaanderen een
beroep op de visualisatie-experts
van Nazka Mapps. Zij halen de data
op uit het centrale systeem en geven
die weer op een aantrekkelijke kaart.
Zo kan iedereen – vanaf midden
volgend jaar – gemakkelijk op
www.velopark.be informatie vinden
over de beveiligde fietsenstallingen
in België.
STAPPEN NA DIT PROJECT
De bedoeling van het Smart Mobility
Belgium project is om de digitale
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funderingen te leggen voor Velopark.
be. De ambities van Fietsberaad
Vlaanderen reiken nog verder, en
het wil daarom nu al onderzoeken
hoe het vervolgtraject vorm kan
krijgen. Een pak nuttige functionaliteiten kunnen bovenop de fundering
gebouwd worden, bijvoorbeeld het
identificeren van individuele fietsen
in een stalling. Op die manier kan
de diefstalbeveiliging opgetrokken
worden door ervoor te zorgen dat je
enkel de fiets kunt meenemen die je
zelf stalde. Ook weesfietsen kunnen
makkelijker opgespoord worden.
Daarnaast biedt het integreren
van een betaalsysteem heel veel
mogelijkheden. Zo zouden stallingen kunnen ingeschakeld worden in
Mobility as a Service oplossingen,
zodat je bijvoorbeeld kunt betalen
met je kaart voor het openbaar
vervoer. Daarnaast kan dit vooral
een heel sterk middel zijn om de
rotatie in fietsenparkings te verhogen. Een stallingstermijn van pakweg
24 of 72 uur zou gratis kunnen zijn,
daarna kan automatisch een kost
aangerekend worden die fietsers
aanmoedigt om de fiets te verplaatsen of elders te stallen. Zo komt
er meer plaats vrij voor frequente
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fietsers en pendelaars.
De projectpartners bouwen nu in
eerste instantie dus aan Velopark.be
dat de digitale funderingen bevat en
doet dromen over de functionaliteiten van morgen.
ZELF MEEDOEN?
Ben je geïnteresseerd om het project
van nabij op te volgen? Wil je dat de
beveiligde fietsenstallingen van jouw
organisatie of in jouw gemeente
ook makkelijk vindbaar zijn voor
routeplanners en andere apps? Help
je graag meedenken voor volgende
fasen? Neem binnenkort een kijkje
op www.velopark.be of schrijf je in
op de nieuwsbrief van Fietsberaad
Vlaanderen!
Pieter Morlion werkt in opdracht van
Fietsberaad Vlaanderen mee aan
VeloPark.be

Meer info:
Blijf op de hoogte van dit
project door onze website
www.fietsberaad.be te bezoeken
en je daar aan te melden voor
onze nieuwsbrief!

BELEID

CAHIER ‘FIETSBELEID BRENGT OP’
Fietsberaad Vlaanderen maakte
in samenwerking met Transport &
Mobility Leuven een cahier op dat voor
verschillende vervoersmodi onderzocht
welke kosten en baten ze opleveren. De
grote conclusie is: fietsbeleid brengt
op. Beleidsmakers kunnen op basis
van dit cahier zien waar ze een extra
belasting dienen te heffen of subsidie
geven om burgers toe te laten om goed
geïnformeerde mobiliteitsbeslissingen te
nemen.
TEKST RANI MARCHAL BEELD STEFAN DEWICKERE

V

ervoersmiddelen brengen verschillende kosten en
baten met zich mee. Zo krijg je een betere gezondheid door te fietsen en, zoals het grootschalige
onderzoek CurieuzeNeuzen heel duidelijk aantoonde,
veroorzaak je daartegenover luchtvervuiling door de
auto te gebruiken. Het is als beleidsmaker van belang
om een zicht te hebben op wat die kosten en baten van
verschillende vervoerswijzen precies inhouden. Enkel zo
kunnen we een antwoord geven op de volgende vraag:
In hoeverre betalen de verschillende transportwijzen
voor de schade die ze aanrichten aan onze samenleving?
Met andere woorden: in welke mate brengen bepaalde
transportwijzen geld op of kosten ze geld voor de maatschappij?
EXTERNE KOSTEN EN INTERNALISATIE: WAT IS DAT?
Om goede mobiliteitsbeslissingen te nemen, zowel op
individueel als op beleidsniveau, is het belangrijk om
te meten in hoeverre verschillende transportwijzen hun
externe kosten internaliseren.
Externe kosten is de maatschappelijke schade
(kost) waarmee burgers geen rekening (kunnen)
houden bij hun mobiliteitsbeslissingen.

We moeten daarbij alle vervoerswijzen in rekening nemen, namelijk autorijden, het openbaar vervoer nemen,
maar ook fietsen en stappen. Ondanks dat die twee laatste dikwijls stiefmoederlijk behandeld worden, zijn ze erg
interessante modi aangezien ze veel maatschappelijke
voordelen met zich meebrengen.
Met het cahier ‘Fietsbeleid brengt op’ willen we de maatschappelijke baten en kosten van fietsen verduidelijken.
Dat doen we door ze in verhouding te zetten met de
maatschappelijke baten en kosten van de traditioneel
meer onderzochte vervoerswijzen, zoals de auto of het
openbaar vervoer. Daarnaast willen we nagaan in hoeverre die maatschappelijke kosten en baten worden geïnternaliseerd in Vlaanderen, met een bijzondere aandacht
voor de fiets. Op die manier hopen we ook beleidsmakers
en burgers beter te informeren omtrent hun mobiliteitsbeslissingen.
Rani Marchal is communicatiemedewerker bij Fietsberaad
Vlaanderen

Vb: fileleed, milieuvervuiling ect.
Internaliseren betekent het integreren van die
maatschappelijke kosten in de prijs van het vervoersmiddel zodat burgers er wel rekening mee
kunnen houden.

Meer info:
Je kan het volledige cahier
terugvinden op www.fietsberaad.be

Vb: de impact van auto’s op het milieu doorrekenen a.d.h.v. belastingen.
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TWEETS

Volg Fietsberaad:

@mickaelvaneeck
“30 kilometer per uur rijden

@FietsberaadVL

in de bebouwde kom moet de

Fietsberaad Vlaanderen

norm worden en schoolgaande
kinderen moeten weer
f ietsen” zegt @saskiakluit
van @f ietsersbond
Nederland. Ik teken mee!

@svengatz
Net de 10min fuif van
#Filtercaféf iltré een hart
onder de riem mogen
steken. Veel begrip voor de
actievoerders en hun actie.
Belangrijk om te onderzoeken
wat concreet moet gedaan
worden op de verschillende
niveaus.

@GemKalmthout
#Kalmthout neemt deel aan
de @f ietstelweekvl. De teller
staat aan het Rozemieke.
Doel is om de evolutie in het
f ietsverkeer te meten.
@atvbe
Straatvinken maken balans op
van het verkeer. #atvnieuws
#straatvinken

@NMBS
Een nieuwe f ietsersbrug aan
de bestaande spoorwegbrug
verbindt het centrum van
#Deinze met #Grammene,
#Gottem en #Wontergem
op een veilige manier. De
brug werd gef inancierd door
#Infrabel en werd vandaag
off icieel geopend met een
f ietstochtje!
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DE
FIETSmaat
Wie over de fiets wil praten, moet zijn maten kennen...

Noodzakelijke minimumbreedte
voor één fietser

Duurzame
breedte voor
fietsinfrastructuur

fietskar / bakfiets
12,5 cm

75 cm

12,5 cm

90 cm

De tabel is een oefening om de tabellen
uit het Vademecum Fietsvoorzieningen
(hfdstk 4, 4.1.3 Maatvoering van
fietsvoorzieningen en 4.1.4 Breedte van
fietspaden bij hoge fietsintensiteiten)
samen te brengen en aangepaste
breedtes voor te stellen. Ze vertrekt van
een comfortabel fietspad, dat zoveel
mogelijk toelaat om met twee fietsers
veilig én comfortabel naast elkaar te
rijden. Er worden telkens twee maten
voorgesteld: één voor een minder druk
fietspad, en één voor een fietspad
met intensief fietsverkeer. Bij intensief
fietsverkeer nemen ook de mogelijke
snelheidsverschillen toe én ontstaat de
nood aan veilige inhaalmanoeuvres. Dat
vraagt dus om een aangepaste breedte.

1 FIETSER = 1 METER
2 FIETSERS = 2 METER

1 meter
2 meter

STANDAARDBREEDTE fietsinfrastructuur
SPITSUURINTENSITEIT
Fietsers
(≈ dagintensiteit)*

ENKELRICHTING

DUBBELRICHTING

ev. aanliggend tot 50km/u
vrijliggend > 50 km/u

steeds vrijliggend
(ongeacht snelheidsregime)

0 - 150 (24u: 0 - 1500)

2 meter

3 meter

> 150 (24u: > 1500)

3 meter

4 meter

0 - 150 (24u: 0 - 1500)

/

3 meter

> 150 (24u: > 1500)

/

4 meter

0 – 250 (24u: 0 - 2500)

/

≥ 4 meter

> 250 (24u: > 2500)

/

≥ 6 meter

Fietspad

Vrijliggende fietsweg

Fietssnelweg

* Intensiteiten worden meestal uitgedrukt per etmaal. Een vuistregel is dat het aantal
fietsers op één uur tijdens de spits een tiende is van het aantal per etmaal. Dit gaat uit van
een klassieke spreiding over de dag maar dat kan per straat weer anders zijn, bijvoorbeeld
door pieken bij specifieke locaties of evenementen.

Hoe meten
De breedte wordt
gemeten tussen
de boordstenen /
kantstroken. De leidraad
voor fietsinfrastructuur
(1m = 1 fietsers, 2m = 2
fietsers, …) werd zoveel
mogelijk geïntegreerd.

DE
FIETSmaat
Wie over de fiets wil praten, moet zijn maten kennen...

Fix
The Mix

VOOR

2 FIETSER = 2 METER

• de snelste route is
dwars door de wijk
• aantrekkelijk voor
auto’s én fietsers
• fietsers gemengd met
doorgaand verkeer
• geen ruimte voor
fietspad
• onveilig, onprettig en
infefficiënt

Veilig fietsen in
gezonde buurten

Meer dan ooit vragen fietsers en voetgangers meer plaats op de weg. Velen
willen enkel fietsen als er een veilig
fietspad is. Die zijn er niet overal, wat
voor velen een reden is om met de auto
te rijden. Maar gemengd verkeer kan in
veel gevallen een zeer goede én flexibele fietsinfrastructuur zijn, op voorwaarde
dat steden en gemeenten sterk sturen
naar minder en trager autoverkeer in de
kernen en verblijfsgebieden. Fietsberaad
Vlaanderen heeft een kader ontworpen
dat aangeeft binnen welk type van straten, bij welke intensiteiten en met welke
maatregelen je al dan niet veilig fietsen
en gemotoriseerd verkeer kan mengen.

NA
• dankzij knip’s
blijven auto’s op de
verbindingsweg
• wijkroute is een
verkeersluwe fietsroute
• fietsers gemengd met
beperkt lokaal verkeer
• geen fietspad nodig
• veilig, prettig en
efficiënt

✔ Werk met verkeersluwe
circulatieplannen
✔ Voer een zone 30 in binnen
gans de wijk

Keuzeschema voor fietsinfrastructuur
WEGTYPE

SNELHEIDSREGIME

AUTO-INTENSITEIT
(etmaal)

FIETS
(basisl)

FIETS
(hoofdnetwerk)

Gemengd

Fietsstraat

Lokaal type 3

30 km/h

< 3500

➜

Lokaal type 3

30 km/h

> 3500

➜

Fietspad

Lokaal type 1, 2

50 km/h

niet relevant

➜

Fietspad

Secundair

70 km/h

niet relevant

➜

Vrijliggend fietspad

• De intensiteiten zijn het totaal van beide rijrichtingen
• De intensiteiten zijn uitgedrukt per etmaal. Een vuistregel is dat het aantal voertuigen op één uur tijdens de spits een
tiende is van het aantal per etmaal. Dit gaat uit van een klassieke spreiding over de dag maar dat kan per straat weer
anders zijn, bijvoorbeeld door pieken bij specifieke locaties of evenementen.
• Cijfers obv intensiteiten gemotoriseerd verkeer stad Turnhout, www.straatvinken.be en Fietsberaad – CROW,
Ontwerpwijzer fietsverkeer.

Onderzoek in samenwerking met Tridée.

ONDER ZOEK

HOE VERKEERSLICHTEN
AFSTEMMEN OP FIETSVERKEER?
Verkeerslichten zijn vaak bottlenecks voor fietsverkeer. De wachttijden voor fietsers zijn
doorgaans lang en de regelingen laten weinig flexibiliteit toe en richten zich meestal op
de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. Toch wijzigt ook hier steeds meer de
focus. Denk maar aan de invoering van vierkant-groen of conflictvrije kruispunten. Indien
we een modal shift richting fiets willen realiseren, is het belangrijk dat aan verkeerslichtengeregelde kruispunten nog meer maatregelen worden genomen die de fiets aantrekkelijker maken voor functionele verplaatsingen. Daarbij spelen comfort en snelheid
een cruciale rol.
TEKST INGE CAERS BEELD STEFAN DEWICKERE

Fietsberaad Vlaanderen start
begin volgend jaar met een
onderzoek naar de doorstroming
van fietsers aan verkeerslichten,
aangezien we daarover steeds
meer vragen ontvangen. We doen
dit in samenwerking met de stad
Antwerpen, die verschillenden
verkeerslichten in eigen beheer
heeft en het Agentschap Wegen
en Verkeer, aangezien zij over
verkeersregelinstallaties (VRI) de
meeste expertise bezitten.
Via dit onderzoek willen we meer
te weten komen over problemen
van (te) lange wachttijden voor
fietsers en hoe we dat kunnen
verbeteren. Daarnaast zijn we ook
geïnteresseerd in verschillende
soorten verkeersregelingen en

hun impact op het fietsverkeer,
verschillen in cyclus- en
groentijden voor auto’s, fietsers
en voetgangers, fietsdetectie,
conflictvrije kruispunten enz. De
exacte projectdefinitie voor de
aanstelling van een studiebureau
volgt eind dit jaar. Maar een
uitgebreid definitiekader en
een heldere bespreking van
de diverse mogelijkheden van
verkeersregelinstallaties en

hun impact op de verschillende
vervoersmodi, zullen hierin zeker
aan bod komen.
Met dit praktijkgericht onderzoek
willen we beleidsmakers
ondersteunen om ook aan
verkeerslichten prioriteiten tussen
weggebruikers zorgvuldig af te
wegen.
Inge Caers is projectmedewerker
voor Fietsberaad Vlaanderen

Heb je vragen, wil je graag op hoogte blijven of meewerken aan dit
onderzoek? Heb je binnen jouw gemeente een goede toepassing van
verkeerslichtenregeling? Of ondervind je net knelpunten op jouw fietsroute?
Stuur dan zeker een e-mail naar inge.caers@fietsberaad.be.
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