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delen en investeren in nieuw en praktijkgericht onderzoek vormen de focus. Zo
stimuleert en ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen de dynamiek in steden en
gemeenten die hun fietsbeleid willen versnellen.
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Situering Workshop Fietsstraten
Fietsberaad Vlaanderen organiseerde op 18 mei een workshop Fietsstraten voor steden en gemeenten.
Deze workshop had als doel om ervaringen uit te wisselen en na te gaan waar een fietsstraat past en
waar niet, wat er wel werkt en wat niet, welke randvoorwaarden van belang zijn, etc.
Het doelpubliek waren de steden en gemeenten die een of meer fietsstraten hebben of er op korte termijn
een plannen.
De informatie die we verzameld hebben tijdens de workshop wordt weergegeven in dit cahier. Hiermee
wenst Fietsberaad Vlaanderen een beter zicht te krijgen op de kennis en ervaringen rond de toepassing
van fietsstraten en hopen we ook andere steden en gemeenten te helpen bij het maken van keuzes rond
de aanleg en inrichting van een fietsstraat.

Deze mensen namen deel aan de workshop:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daisy Putman, Stad Harelbeke
Davy Willaert, Destelbergen
Sammy Cappaert, stad Antwerpen
Veerle Bekaert, stad Gent
Carolina De Winne, Provincie Oost-Vlaanderen
Guido Vanganée, Bonheiden
Raf Bogaerts, Bonheiden
Stef Leroy, Fietsersbond
Kathleen Huet, Departement MOW
Wim Steeman, stad Brugge
Jeroen Vanhoorne, stad Kortrijk

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marijke Simons, Peer
Karl Vanhoofstat, Schelle
Tim Asperges, stad Leuven
Sara Claeys, stad Leuven
Joachim Van der Auwera, Fietserbond Beerschot
Maarten De Schepper, stad Hasselt
Emiline Brocken, Beveren
Kurt Vanimpe, stad Aalst
Marc Horrix, lid van de Fietseling,
de Oostendse afdeling van de Fietsersbond
• Johny Reweghs, Glabbeek
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Fietsstraten in Vlaanderen
Een middel, geen doel op zich.
Vlaamse gemeenten zetten steeds meer in op de veiligheid en het comfort van de fietser. Ze gaan hiervoor
op zoek naar creatieve alternatieven voor bestaande verkeerssituaties. De fietsstraat is één van deze alternatieven. Het is inmiddels vier jaar geleden dat de stad Gent de eerste fietsstraat in België oprichtte. Inmiddels zijn er in Vlaanderen een vijftiental gemeenten die één of meerdere fietsstraten tellen. De fietsstraat
vindt dus langzaam maar zeker zijn ingang in het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse gemeenten.

De ene fietsstraat is de andere niet.
Een schoolvoorbeeld van de Vlaamse fietsstraat bestaat niet. Toch zijn er wel wat gelijkenissen te vinden.
Deze gelijkenissen komen voort uit de randvoorwaarden die het Vademecum Fietsvoorzieningen formuleert.
Straten die voorheen ook al veelvuldig gebruikt werden door fietsers, kunnen omgevormd worden tot fietsstraat. Vaak maakt de straat deel uit van een belangrijk fietsnetwerk en liggen er veel fietsbestemmingen
zoals bijvoorbeeld scholen in de buurt.
Toch is de ene fietsstraat de andere niet.
Hoewel de fietsstraat in België juridisch gezien veel
formeler geregeld is dan in onze buurlanden, laat de
Wegcode wel wat beleidsruimte voor de gemeenten.
De Vlaamse fietsstraten variëren op verschillende
vlakken: de voorrangsregeling, het parkeerreglement
ter plaatse en het al dan niet toelaten van busverkeer
op de straat zijn slechts enkele voorbeelden.
Deze beleidsruimte zorgt ervoor dat de fietsstraat op
maat van de gemeente ingericht kan worden maar
impliceert aan de andere kant ook dat de gemeenten
enkele belangrijke afwegingen moeten maken.

Wat is een fietsstraat?
In een fietsstraat mogen fietsers de volledige
breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer)
of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken.
Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers
niet inhalen en maximum 30 kilometer per
uur rijden. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek.
Verschillende gemeenten maken het asfalt
van de fietsstraat rood.

Zo moet men bijvoorbeeld afwegen of busverkeer al
dan niet toegelaten wordt op de fietsstraat. Gezien
fietsstraten meestel erg centraal gelegen zijn, is het
omleiden van bussen vaak niet evident. Aan de andere
kant komt het wel het veiligheidsgevoel van de fietser
ten goede. Ook over het parkeerbeleid in een fietsstraat moet er goed worden nagedacht. Parkeerplaatsen
schrappen is niet altijd evident maar een parkeerverbod verhoogt wel de zichtbaarheid van de fietser.

Een middel, geen doel op zich
De redenen waarom Vlaamse gemeenten voor een fietsstraat kiezen, zijn vaak symbolisch of praktisch van
aard. Een fietsstraat bevestigt in veel gemeenten immers de bestaande situatie: een straat waar de fietser
baas is. Door het een fietsstraat te gaan noemen, bevestigt de gemeente dat zij de fietser een belangrijke
plek op de weg wil geven. Praktisch gezien kan een fietsstraat bijvoorbeeld een oplossing zijn voor een
smalle straat die vooral gebruikt wordt door fietsers maar waar geen ruimte is om een volwaardig fietspad
aan te leggen. Als er één ding is waar iedereen het over eens is, is het dat een fietsstraat steeds een middel
moet zijn en geen doel op zich. De keuze voor een fietsstraat moet kaderen in een groter geheel: een mobiliteitsplan, een optimalisatie van de verkeerscirculatie, een onderdeel van een fietsroute… .
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Bonheiden is wat dit betreft erg ambitieus. “Binnen enkele jaren krijgen we
ongetwijfeld te maken met een saturatie van onze wegen,” vertelt burgemeester Guido Vaganée. “Onze gemeente heeft een fietsbeleidsplan waarin
we verschillende alternatieven aanreiken om tegemoet te komen aan deze
saturatie. De fietsstraat is hier één van. Fietsstraten moeten ons helpen
mensen ervan te overtuigen de wagen in te ruilen voor de fiets.”

Samengevat zijn er drie elementen belangrijk wanneer men de optie van
een fietsstraat overweegt. In de eerste plaats moet men naar de fietser
kijken: is er al een relatief hoge fietsintensiteit in de straat en wensen we
die verder te verhogen? Daarnaast is er de aanwezigheid van belangrijke
fietsbestemmingen in de omgeving. Tenslotte moet het aanleggen van een
fietsstraat passen binnen de circulatieplannen van de gemeente.

Handhaving van het inhaalverbod
Het inhaalverbod is één van de elementen van een fietsstraat waarover er wel eens gediscussieerd wordt.
Vooral de handhaving van het verbod is een knelpunt. Of het verbod al dan niet wordt nageleefd, is eenvoudig te controleren maar vereist bijvoorbeeld wel wat capaciteit van de lokale politiezones en is niet altijd
prioritair. Toch is een verbod symbolisch erg belangrijk: fietsers voelen zich veiliger en zijn sneller geneigd
om de volledige breedte van de straat te benutten. Daarnaast kiezen auto’s door het verbod vaak voor een
alternatieve route.
Tijdens de voorbereiding gingen ook stemmen op om een zone 30 en een fietsstraat in de toekomst samen
te laten vallen. Op die manier wordt er een zone gecreëerd waar auto’s aan lage snelheid rijden en fietsers
niet mogen inhalen. Snelheidscontroles in een zone 30 zijn dan misschien niet meer noodzakelijk. Zeker in
kerngebieden en schoolomgevingen heeft dit voorstel wel potentieel.

Kontich Fietsstraat
situatie VOOR

Kontich Fietsstraat
situatie NA
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Tijd voor evaluatie
Uit een evaluatie van de stad Gent blijkt dat hun eerste fietsstraat zijn doel niet gemist heeft. “Op minder
dan een jaar tijd was het aantal fietsers er al verdubbeld,” vertelt Veerle Bekaert van de stad Gent. “Aan de
andere kant zien we duidelijk dat auto’s deze fietsstraat mijden.”
De fietsstraat doet dus duidelijk wat hij moet doen. Maar het kan altijd beter. De gemeenten met een fietsstraat zien nog enkele werkpuntjes waar zij de komende jaren op willen inzetten. Eén van de werkpunten is
dat de voorzichtige fietser nog vaak aan de rechterkant van de weg rijdt en niet de volledige breedte van de
fietsstraat benut waardoor, ondanks het verbod, inhalen voor auto’s mogelijk wordt. Een verklaring hiervoor
is dat de weggebruiker nog niet voldoende vertrouwd is met het concept van de fietsstraat. Daarnaast voelt
de fietser zich in een fietsstraat waar gemotoriseerd verkeer in één richting en de fietser in twee richtingen
rijdt, niet altijd op zijn gemak. “Tegen de rijrichting in fietsen voelt voor fietsers niet altijd veilig en comfortabel aan,” vertelt Veerle Bekaert van de stad Gent. “Wij denken eraan om een licht verhoogde middenstrook
aan te leggen die het tweerichtingsverkeer duidelijk maakt en het inhalen ontraadt. Het nadeel van dit alternatief is echter dat het een impact heeft op het comfort van de fietser.”
Een duidelijke communicatie naar de gebruiker van de fietsstraat toe is dus van groot belang. Ook in Schelle,
een gemeente die eraan denkt om een fietsstraat aan te leggen, erkent men het belang van communicatie.
“Verschillende partners betrekken en breed communiceren, is absoluut noodzakelijk om bij onze inwoners
een draagvlak te creëren voor de fietsstraat,” vertelt Karl Van Hoofstat, Schepen gemeente Schelle.

Trage groei
Waarom er na vier jaar nog maar een handvol gemeenten een fietsstraat heeft, blijft een open vraag. Zijn de
gemeenten zelf nog niet voldoende vertrouwd met het concept van de fietsstraat? Of stuiten zij misschien
op financiële belemmeringen? De rode asfaltlaag die verschillende gemeenten aanleggen om een fietsstraat
duidelijk aan te geven, kost bijvoorbeeld aardig wat geld. Voor kleine gemeenten kan dit een onoverkomelijk
obstakel zijn. Het is belangrijk dat zij creatief omspringen met deze belemmeringen. Een duidelijke belijning
of slechts op enkele cruciale plaatsen rode asfalt leggen, kan al een oplossing bieden en kost veel minder
geld.
Kortom, wanneer men de tijd neemt om de keuze voor een fietsstraat goed te overdenken en bepaalde
zaken zorgvuldig tegen elkaar af te wegen, is de fietsstraat zonder twijfel een perfecte tool om de
fietser zichtbaarder te maken in het straatbeeld en zijn veiligheid te verhogen.
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OFDSTUK 3 - DEFINIËRING EN TOEPASSINGSGEBIED
FIETSVOORZIENINGEN
(VERSIE 2014) FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE 2
HOOFDSTUK 3 - DEFINIËRING
EN TOEPASSINGSGEBIED

1.4
etsstraat

Wat staat er in het vademecum?
Juridisch

3.1.4
Fietsstraat

ridisch Zie artikel 22novies en art. 71.2 in het
Juridisch
verkeersreglement (ingevoerd bij wet van 10/01/2012 en KB van 4/12/2012)

22novies en art. 71.2
in het verkeersreglement
(ingevoerd
e artikel 22novies en art. 71.2Zie
in artikel
het verkeersreglement
(ingevoerd
bij wet van 10/01/2012
en KB b
van 4/12/2012)
n 4/12/2012)
Verkeersborden F111 en F113 duiden respectievelijk het begin en einde van een fietsstraat aan.
‐ Verkeersborden
F111 en
respectievelijk
het beginaan
en
Verkeersborden F111 en F113
duiden respectievelijk
hetF113
beginduiden
en einde
van een fietsstraat

Aanwijzingsbord F111: begin van een
fietsstraat

Aanwijzingsbord F113: einde van een
fietsstraat

3.10
Aanwijzingsb
Figuur
AanwijzingsbordFiguur
F111: 3.10
begin Aanwijzingsbord
van een fietsstraat
F113: eindeFiguur
van een
fietsstraat
uur 3.9 Aanwijzingsbord F111: begin van
een 3.9
fietsstraat

‐ Fietsers
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hele breedte
van dedeze
rijbaan gebruiken
voor zov
Fietsers
mogen
dede
hele
van
de mogen
rijbaan
gebruiken
voorenkel
zover
is
Fietsers
mogen
hele breedte
breedte van
de rijbaan
gebruiken
voor zover deze
opengesteldenkel
is in hunopengesteld
rijrichin
hun
rijrichting
en
de
helft
van
de
breedte
langs
de
rechterzijde
in hun ting
rijrichting
envan
dedehelft
van
dede
breedte
langs
derijbaan
rechterzijde
alsinde
rijbaan
is opengesteld ina
en de helft
breedte
langs
rechterzijde
als de
is opengesteld
beide
richtingen.
beide richtingen.
Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat. Zij mogen fietsers evenwel niet inhalen en hun snelheid
beide richtingen.
‐ km/u.
Motorvoertuigen
hebben
toegang
tot deevenwel
fietsstraat.
mogenen
fiets
mag niet hoger
liggen dan
30
Motorvoertuigen
hebben
toegang
tot de fietsstraat.
Zij mogen
fietsers
nietZijinhalen
hun snelheid
mag niet hoger liggen dan 30 km/u.
hun snelheid mag niet hoger liggen
dan 30 km/u.
Toepassing
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Toepassing
Een fietsstraat is een straat binnen een verblijfsgebied, die functioneert als belangrijke fietsverbinding
en die door vormgeving en inrichting als zodanig herkenbaar is. Het autoverkeer kan beperkt
aanwezig zijn, maar is duidelijk ondergeschikt aan het fietsverkeer.
• Onderdeel van een bovenlokale of een lokale functionele fietsroute; kan ook een straat met druk
fietsverkeer zijn (bv. schoolomgeving waar het autoverkeer wordt geweerd).
• In een bebouwde omgeving waar de verblijfsfunctie dominant is.
• Uit de verkeerscirculatie (of het verkeerscirculatieplan) moet blijken dat doorgaand autoverkeer (zonder
herkomst/bestemming in de straat) maximaal wordt geweerd; sluipverkeer is niet compatibel met het
concept van de fietsstraat.
• Streefdoel is dat de fietsers in aantal groter zijn dan de gemotoriseerde weggebruikers, met aandacht
voor volgende principes:
»» De geloofwaardigheid van het concept hangt af van het aantal fietsers dat in spitsuur of gedurende de dag gebruik maakt van de fietsstraat, waarbij er rekening dient gehouden dat het aantal
fietsers na de invoering van de fietsstraat nog kan stijgen.
»» Voor het autoverkeer kan 2.000 voertuigen/etmaal als bovengrens voor een fietsstraat gehanteerd worden.
»» fiets ≥ 2 * auto is de ideale verhouding voor dominantie fietsverkeer.
• Enkel plaatselijk vrachtverkeer (herkomst/bestemming in de straat); geen bediening van winkelcentra
of grootdistributie.
• Openbaar vervoer met lage frequentie is toegelaten.
• Langsparkeren buiten de rijloper(s) is mogelijk; wanneer links in de rijrichting wordt geparkeerd moet
een veiligheidsstrook langs de geparkeerde voertuigen (manoeuvreerruimte buiten de rijloper) in acht
worden genomen.
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Inrichting
• 3 typeprofielen worden gesuggereerd:
»» Bij eenrichtingsverkeer of BEV: 1 rijloper.
»» Bij tweerichtingsverkeer voor auto’s en fietsen
		 * Voorkeur voor twee rijlopers, gescheiden door een overrijdbare middenstrook
		
(max. breedte 0,30 m)
		 * 1 centrale rijloper met asmarkering is mogelijk, maar het risico op overtreding van het
		
inhaalverbod voor auto’s neemt toe.
• Per rijrichting moeten fietsers over min. 1,75 m (2,00 m is aanbevolen) rijbaan beschikken
• Optionele kantstroken (0,50-0,75 m) aan weerszijden zorgen voor:
»» visuele vernauwing die snelheidsremmend werkt;
»» fietsers die een meer centrale positie op de rijbaan innemen, in overeenstemming met hun
bevoorrecht statuut; inhaalmanoeuvres door auto’s worden zo bemoeilijkt;
»» fietsers die afstand houden t.o.v. openslaande autoportieren en parkeermanoeuvres.
• Rood wegdek kan de rijloper voor de fietser aanduiden, maar is niet noodzakelijk over de hele lengte;
kan ook beperkt worden tot bijvoorbeeld stroken bij begin en einde van de fietsstraat en de accentuering
van conflictzones (o.a. kruispunten). Het aanbrengen van een rood wegdek is geen verplichting (in historische stadscentra immers niet evident).
• Het gebruik van fietslogo’s op het wegdek bij het begin van de fietsstraat en op regelmatige afstanden
in de straat benadrukt de aanwezigheid van fietsers; geeft ook de continuïteit van een fietsroute aan.
• Snelheidsremmers zijn wenselijk bij het begin van de fietsstraat, als poorteffect en om de snelheid van
30 km/u af te dwingen
In de fietsstraat kunnen snelheidsremmers gebruikt worden, maar deze moeten het fietsverkeer ontzien;
een poorteffect bij het einde van een fietsstraat kan aan de fietsers duidelijk maken dat zij terug in een
situatie komen waar het autoverkeer opnieuw kan inhalen en fietsers rechts moeten aanhouden.
• Indien mogelijk heeft de fietsstraat op kruispunten in de straat voorrang op de zijstraten;
om redenen van uniformiteit met andere kruispunten in een zone kan ook geopteerd worden voor voorrang van rechts; de voorrangsregeling moet duidelijk uit de inrichting blijken.
• Fietsstraten hebben bij voorkeur een beperkte lengte; wanneer het autoverkeer onderweg wordt onderbroken of de rijrichting wordt omgekeerd – auto’s slaan dan verplicht af - kan de fietsstraat verlengd
worden.
• Belangrijk is dat het verbod op het inhalen van fietsers door auto’s wordt gerespecteerd.
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Verslag van de Workshop
1. Inleiding en
achtergrond
Op 18 mei 2015 organiseerde het Fietsberaad zijn
eerste workshop, met als onderwerp ‘Fietsstraten’.
Een onderwerp dat leeft in Vlaanderen en waar
veel steden en gemeenten zoeken naar ‘de juiste’
oplossing.
Zo’n 25 personen van ongeveer 15 steden en
gemeenten kwamen naar Brussel om meer te
horen. Bij de voorstelronde lieten zij weten zich
voornamelijk af te vragen wanneer een fietsstraat
wél en wanneer níet een goede mogelijkheid is. In
het verlengde daarvan stelde men de vraag hóe de
(toekomstige) fietsstraat het beste in te richten is.

2. Behandelde thema’s

Het Fietsberaad wil hierbij graag van dienst zijn.
Voor de organisatie van deze workshop hebben zij
de hulp ingeroepen van adviesbureau Ligtermoet &
Partners uit Nederland, dit is een zusterbedrijf van
Timenco uit Leuven. Ligtermoet & Partners is nauw
betrokken bij het Nederlandse Fietsberaad én goed
thuis in de materie van fietsstraten. Door de combinatie van bedrijven in België en Nederland kan de
ervaring uit ‘fietsland’ Nederland gekoppeld worden
aan uitgebreide kennis van de Vlaamse praktijk. Bij
de workshop waren zowel Dirk Dufour van Timenco
als Koos Louwerse en Govert de With van Ligtermoet & Partners aanwezig.

Bij de presentatie van de fietsstraten kwamen een
aantal zaken steeds aan de orde. Feitelijke informatie over zaken als lengte, breedte en (waar bekend)
intensiteiten van zowel auto als fiets, maar ook
meer subjectieve informatie over wat fietsers en
wegbeheerder van de fietsstraat vinden. Daarbij
gevoegd zijn de Nederlandse situaties en dit gaf
voldoende stof tot praten. Van de belangrijkste
thema’s geven we hier de argumentatie. Daarmee
biedt dit verslag een aantal handvatten om tot
betere keuzes te komen voor toekomstige fietsstraten: Willen we op deze plek wel of niet een fietsstraat inrichten?, Hoe kunnen we deze fietsstraat
het beste inrichten?, Wat voor flankerende maatregelen zijn er nodig om de fietsstraat optimaal te
laten functioneren?
Daarbij moet opgemerkt worden dat het nooit zo
zal zijn dat er een blauwdruk is voor de inrichting
van fietsstraten, of dat er absolute grenzen zijn
wanneer een fietsstraat wel of niet gewenst is. Dit
is en blijft altijd maatwerk.

Ter voorbereiding op de workshop is een vragenlijst uitgestuurd naar Vlaamse gemeenten waarvan
bekend was dat er één of meer fietsstraten in voege
zijn. Aan deze gemeenten is gevraagd een korte
beschrijving te geven van de fietsstraat en enkele
ervaringen weer te geven. Verder is hen gevraagd
om (liefst veel) foto’s te maken van de situatie in
de straten. 7 gemeenten reageerden, waardoor in
totaal 9 Vlaamse fietsstraten besproken werden.
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We hebben de volgende thema’s onderscheiden.
Hierna behandelen we deze één voor één.
1 » Waarom zijn fietsstraten nodig of gewenst;
wanneer kan een straat wel en niet als fietsstraat
worden ingericht?
2 » Regelgeving – verschil met Nederland
3 » Intensiteiten – ontvlechting – circulatie
4 » Wat is de optimale breedte van een fietsstraat?
Indeling profiel? Kan dat ook met belijning?
5 » Bus in de fietsstraat
6 » Hoe de snelheid van het autoverkeer te
remmen?
7 » Hoe kruisingen vorm te geven? Voorrang?
8 » Parkeren aan één zijde? Welke zijde?

2.1 Waarom zijn fietsstraten nodig of
gewenst; wanneer kan een straat wel/
niet als fietsstraat worden ingericht?

1 » Een fietsstraat kan het fietsnetwerk completeren. De straat vormt dan een verbinding tussen
twee fietspaden langs een weg waar autoverkeer
niet geweerd kan worden en geen ruimte is voor
een vrijliggend fietspad. Een dergelijke schakel op
een (hoofd)fietsroute wordt door aanleg van een
fietsstraat leesbaarder gemaakt voor alle weggebruikers.

Impliciet is de veronderstelling dat fietsstraten
‘goed’ zijn. Ze zijn een verbetering van de infrastructuur voor fietsers en zijn dus op meer plekken
gewenst. Dit werd door de aanwezigen niet weersproken; de grondhouding is duidelijk een wens om
te komen tot meer fietsstraten. Wel werd de kanttekening geplaatst dat fietsstraten een middel zijn en
geen doel op zich.

2 » Een fietsstraat kan worden aangelegd om de
fietser te faciliteren (een straat te creëren waar hij/
zij graag komt). Hierdoor wordt fietsen aantrekkelijker (meer mensen op de fiets) en wordt het fietsverkeer wellicht ook enigszins gebundeld.

Fietsstraten kunnen de situatie in een straat verbeteren, maar de straat moet er al wel enigszins
geschikt voor zijn. Sowieso dwingt de wegcode al
af dat de straat een woonstraat is waar maximaal
30km/uur gereden wordt. Ook moeten er ‘tamelijk
veel’ fietsers rijden en moet de verhouding tussen
fiets- en autoverkeer goed zijn. Wat ‘tamelijk veel’
betekent en wat een goede verhouding is, is niet op
voorhand te zeggen, onder meer omdat het ook om
‘potentieel’ gaat. Dit lijkt een betekenisvol verschil
te zijn tussen de Nederlandse en Vlaamse praktijk:
in Nederland is een fietsstraat meestal vraagvolgend, ondersteunt ze een situatie van hoog fietsgebruik (meer fietsers dan auto’s); in Vlaanderen
is het veel vaker een instrument om fietsgebruik
te stimuleren. Soms wil men ook bij een volstrekt
nieuw aan te leggen straat op een plek waar nu nog
helemaal geen fietsers rijden al kunnen kiezen voor
een fietsstraat. Zie ook het thema over intensiteiten
en fietspotentieel als reden voor aanleg.
Er werd een aantal criteria genoemd wanneer wél
een fietsstraat mogelijk/gewenst is:

3 » Een fietsstraat kan worden aangelegd vanwege
de functies in een straat. De omgeving van specifieke bestemmingen autoluw maken en de fiets
stimuleren op bijvoorbeeld een route langs scholen,
openbare voorzieningen enz. Het doel van de
fietsstraat is dan om het autoverkeer te remmen/
minderen.
4 » Een fietsstraat wordt ook wel ingevoerd als
onderdeel van een ruimer circulatieplan, met elkaar
ondersteunende maatregelen. Zo kan de fietsstraat
helpen om circulatiemaatregelen die men neemt/
wil nemen/genomen heeft, makkelijker verteerbaar
te maken. Dus niet alleen een knip uitvoeren, maar
ook de uitstraling van de straat veranderen. De
fietsstraat wordt ook ingezet als instrument voor
ontvlechting. Betere verkeersdoorstroming op de
autoroute en voorrang voor de fietser op de fiets-
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route: zo gaan auto en fietser spontaan de meest
geschikte route kiezen en uit elkaars buurt blijven.

nome groei van fiets- of verkeersbewegingen.
Los van de intensiteiten is het echter wel van
belang dat de straat een werkelijke fiets-uitstraling
heeft. Dus moet het autoverkeer op een of andere
manier beperkt worden. Dat kan door een goed
alternatief parallel te bieden, en/of door de straat
zelf voor auto’s minder aantrekkelijk te maken. De
fietsstraat zelf zorgt daar door het inhaalverbod al
voor, maar flankerend zijn circulatiemaatregelen, of
snelheidsremmers een goede optie.

Grote winst van een fietsstraat is dat deze aan de
fietser communiceert: ‘je mag hier zijn’. Dat is niet
altijd vanzelfsprekend en ondersteunt de fietser
mogelijk ook elders in de gemeente, buiten de fietsstraat zelf.

2.2 Regelgeving - verschil met
Nederland

Op deze manier kan een fietsstraat ook een manier
zijn om auto- en fietsverkeer te ontvlechten, dat wil
zeggen, gebruik te laten maken van verschillende
wegen, waardoor het aantal ontmoetingen en complexe kruisingen afneemt.

In Nederland zijn fietsstraten min of meer gedoogd.
Dat wil zeggen: ze hebben geen juridische status,
het toestaan dat fietsen middenop rijden in plaats
van zo veel mogelijk rechts is in strijd met de algemene verkeersregel, maar er is geen behoefte om
de status preciezer vast te leggen.
In België is het inhaalverbod het meest opvallende
onderdeel van de wegcode. Verderop gaan we in op
nut en noodzaak daarvan.

2.3 Intensiteiten - ontvlechting circulatie
Dit thema begint bij de intensiteiten die gewenst/
noodzakelijk zijn voor een goed functionerende
fietsstraat. Algemeen is men het erover eens dat
het aandeel van de fiets ‘substantieel’ moet zijn. De
aantallen zijn echter niet exact vast te leggen. In
de Nederlandse publicatie over fietsstraten (http://
www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Fietsberaad+publicatie+6.+Fietsstraten+in+hoofdfietsroutes;+Toepassingen+in+de+praktijk) is daartoe wel
een poging gedaan voor de Nederlandse verhoudingen, maar in de praktijk zijn er veel redenen om
daarvan af te wijken.

2.4 Wat is de optimale breedte van een
fietsstraat? Hoe moet de indeling van
het profiel zijn?
Kan dat ook met belijning?

Daarvan is ‘fietspotentieel’ er eentje: Nu rijden er
wellicht nog geen of weinig fietsers, maar dat kan
wel komen, juist door de aanleg van een fietsstraat.
Ook bij de aanleg van nieuwe infrastructuur moet je
voor een fietsstraat kunnen kiezen.

We constateren in de voorbeelden dat op smalle
straten (tot ongeveer 4 meter breedte) het niet
prettig fietsen is, met name niet tegen het autoverkeer in. Dat betekent dat deze straten nooit een
optimale fietsstraat worden. Dat neemt niet weg
dat het fietsstraat-regime in deze straten nog wel
te prefereren is boven een ‘normaal’ regime, waarbij
auto’s vaak nog wel de onzekere fietsers trachten in
te halen.

De fietsstraat kan ook de fiets-intensiteit doen
toenemen. In Gent is geteld dat het aantal fietsers
op de Visserij steeg en het aantal auto’s daalde, na
invoering van de fietsstraat. Deze stijging en daling
was ook groter dan elders op het fietsnetwerk, dus
dit kan niet worden toegeschreven aan de auto-
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rood asfalt; daarbuiten gebeurt het minder vaak
en beperkt men zich vaker tot bebording. Kleine
gemeenten ervaren rood asfalt ook als een dure
optie.

Aan de andere kant is op straten vanaf (naar
schatting) 6-6,5 meter breed het inhaalverbod dat
bij een fietsstraat hoort, ongeloofwaardig aan het
worden. In elk geval is het nuttig daar de snelheid
van het autoverkeer met extra maatregelen te
remmen.

2.5 Bus in de fietsstraat

Een mogelijkheid daarbij is het gebruik maken van
een profiel waarbij de weg in twee rijstroken ver-

Hoewel dit als apart thema benoemd is, kunnen
we hier kort over zijn: het gaat om de beschikbare
breedte. Als er veel busverkeer (of andere grote
voertuigen) rijdt, is er wat meer breedte nodig om
de fietsstraat comfortabel te maken.
Bij de plekken waar nu over gedacht wordt, gaat
het sowieso om weinig bussen. Verder was er nog
een vraag in hoeverre het instellen van een fietsstraat de dienstregeling van de bus beïnvloedt,
maar dat valt mee; de bus kan nú al in de spits
nauwelijks de fietsers passeren.

2.6 Hoe de snelheid van het autoverkeer te remmen?
Dit is een breder thema dat speelt voor alle
30km-wegen. Op een fietsstraat hoort hoe dan
ook alleen lokaal verkeer, geen doorgaand verkeer.
De hoop is dan dat bewoners zich ook wel in hun
eigen wijk beter aan de regels zullen houden, maar
die hoop blijkt helaas vaak ijdel.
deeld is met een overrijdbare middenberm. Deze
maakt aan autoverkeer duidelijk dat men op de
eigen helft moet blijven, en dus de fietser niet mag
inhalen. Bij dit profiel kunnen de rijstroken nog tot
ongeveer 2,5 meter breed elk gaan en de middenberm tot zeker een meter. Totaal 6 meter.

Drempels op een fietsstraat gaan in principe in
tegen het idee de fietser zo veel mogelijk comfort
te bieden. Desalniettemin kan het voordeel van
lagere autosnelheid daar misschien tegenop
wegen. De meningen verschilden hierover.
Snelheidsremming kan ook bereikt worden door
andere maatregelen: versmallingen, asverschuivingen, benadrukken van oversteekplaatsen et cetera.

Hoewel het vreemd is dat de straat dan symmetrisch is, terwijl de functie in de ene richting wel en
de andere richting niet voor auto’s is, lijkt dat toch
geen groot bezwaar. Het alternatief is het aanbrengen van belijning. Onder de aanwezigen zijn er wel
voorstanders van een inrichting van een fietsstraat
met (alleen) belijning, bijvoorbeeld een doorgetrokken asstreep die het inhalen ook verbiedt. Er
wordt echter ook gewezen op bezwaren, zoals de
verkeerskundige uitstraling in een woonstraat en
de handhaafbaarheid.
Gekleurd asfalt is een andere optie om de fietsstraat spontaan leesbaar te maken, naar Nederlands voorbeeld. De grotere steden gebruiken

Het inhaalverbod werkt in theorie ook als fikse
snelheidsremmer. Daarvoor moet het echter wel
worden nageleefd. De indruk is dat dat niet gebeurt
(tenzij het fysiek niet goed mogelijk is om fietsen in
te halen). Wellicht speelt ook dat fietsstraten nog
niet ingeburgerd zijn en nog hoogst uitzonderlijk
voorkomen. Zeker als enkel met bebording wordt
gewerkt, is niet duidelijk in welke mate automobilisten het concept en de regels kennen.
Toch werd er wel een nut van het Inhaalverbod
genoemd: Het geeft juridisch duidelijkheid over wie
er fout zit als er iets gebeurt.
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2.8 Parkeren aan één zijde? Welke
zijde?

Hiermee is het inhaalverbod net zo’n regel als de
regel dat je een meter afstand moet houden bij het
inhalen van een fiets. Ook die laatste wordt (vrijwel)
nooit gehandhaafd, maar kan toch helpen in het
geval van een dispuut.

Tot slot kwam het onderwerp parkeren nog ter
sprake. In een straat met éénrichtingverkeer en
fietsen in beide richtingen gaf Leuven aan dat
de politie vindt dat er dan alleen aan de (voor de
auto’s) rechterkant geparkeerd kan worden. Dat
is soms een bezwaar om fietsen in twee richtingen toe te staan. Dit probleem werd echter niet
herkend.

Tegelijk kan het inhaalverbod ook ‘in de weg’ zitten:
doordat het inhaalverbod standaard bij de fietsstraat hoort, zijn er straten die geen fietsstraat
worden, terwijl dat zonder inhaalverbod misschien
wel zou kunnen.

Algemeen werd erop gewezen dat voor parkeren
aan elk van beide zijden zowel redenen voor als
tegen zijn. Er zijn in elk geval voornamelijk voorbeelden van fietsstraten met éénrichtingverkeer
(ook in Nederland) waarbij aan beide zijden geparkeerd wordt.

2.7 Hoe kruisingen vorm te geven?
Voorrang?
Een vraag van onze zijde was nog hoe men aankijkt
tegen het bezwaar dat een fietsstraat in de voorrang ook betekent dat auto’s op de fietsstraat mee
‘profiteren’ van die voorrang. Betekent dat dat de
kruisingen standaard als plateau moeten? Of misschien dat de voorrang ook niet aan de fietsstraat
gegeven moet worden?
De reactie hierop was duidelijk: de voorrang voor
de fietsstraat draagt belangrijk bij aan het fietscomfort. En ook van plateaus, of algemener van
drempels, vindt men in meerderheid dat die eigenlijk niet in een fietsstraat thuishoren.
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Steden en gemeenten
met fietsstraten
behandeld tijdens de workshop

- 14 -

Antwerpen

Bonheiden

Gent

Grote Hondstraat

Schommen

Visserij

Lengte (meter)

350 meter

300 meter

1100 meter

Indeling profiel
(breedte)

80-240-80
(fiets middenop)

geschat 5,5 meter breed

30?-300-30?

1 auto - 2 fiets

1 auto - 2 fiets

1 auto - 2 fiets

Snelheid

30 km/uur

30 km/uur

30 km/uur

Parkeren

langs, aan beide zijden
(continu)

langs, in vakken,
aan één zijde (afwisselend)

langs, meest aan een zijde,
soms dubbel

verhoogde kruisingen in kasseien

Stimuleren parkeren verder weg.
Looproutes naar school.
Kleurige borden in de straat (soort
schoolzone van gemaakt)

Nog geen. Na heraanleg kruispunt
elders eventueel alleen plaatselijk
verkeer toestaan.

rood asfalt

-

rood asfalt

Functie auto

woonstraat (ongewijzigd)

was doodlopend met keerlusje, nu eenrichting. Schoolverkeer en bewoners

woonstraat (ongewijzigd)

Functie fiets

wijkroute, nu schakelroute

eindbestemming (school), wordt ook
fietsroute dwars door gemeente

grootstedelijke hoofdfietsroute,
verbinding wijken met centrum

I - auto

~350

beperkt

43 (spits)

I - fiets

~1500

bewoners en schoolkinderen. Bij mooi
weer veel schoolkinderen

243 (spits)

obv afwegingskader. Kansrijk.

manier om aan doelstellingen te
voldoen.
Goede communicatie
(ook visueel),
politie zichtbaar aanwezig

straat volwaardig inschakelen
in fietsnetwerk. Fietsers hoofdgebruiker, middenop.

Reactie gemeente

voorzichtig positief, enquete volgt

voorlopig goed, maar nog wachten op
meer fietsers

meer fietsers, dat is positief.
Nog marge voor verbetering.
I-auto is nog te hoog.

Reactie bewoners/
Fietsersbond

FB tegenstander v/h concept

voorlopig goed, maar nog wachten op
meer fietsers

Niet eenduidig. Fietsers in tegenrichting veel minder tevreden..
Bedoeling onduidelijk. Meer communicatie/uitleg nodig.

Rijrichting

Snelheidremmers
/ Aanvullingen

Wegdek

Motivatie /
Uitgangspunten
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Harelbeke

Kortrijk

Turnhout

Ballingsweg (gepland)

Budastraat (gepland)

Apostoliekenstraat

Lengte (meter)

434 meter

260 meter

420 meter

Indeling profiel
(breedte)

6,5 meter?

4,90 breed tussen trottoirbanden 4,30
rijloper binnen de greppels

wisselende breedte,
overal minimaal 4,20.

1 auto - 2 fiets

1 auto (en bus!) - 2 fiets

1 auto - 2 fiets

Snelheid

30 km/uur

30 km/uur

30 km/uur

Parkeren

langs, in vakken, aan één zijde (afwisselend)

langs, aan één zijde, (zeer) plaatselijk

langs aan één zijde, waar ruimte is.

Snelheidremmers
/ Aanvullingen

bocht werkt als snelheidsremmer.
Daarbij komt het inhaalverbod en het
afbakenen van de ruimte.

Budabrug is ophaalbrug. Circulatiemaatregelen om functie verminderen
zijn voorzien.

Knip aangebracht.
Bij inrijden straat op alle punten
een rood vlak, inclusief pictogram
fietsstraat. Overal fietspictorgammen
en pijlen (fiets 2 richtingen)

zwart asfalt

zwart asfalt

zwart asfalt (met rode vlakken)

Functie auto

doorgaand verkeer en
schoolverkeer (ongewijzigd)

historische invalsas, nu nog steeds
hoofdweg met voorrang tov zijstraten

Was doorgaande straat tussen
invalswegen, was soort binnenring.
Nu alleen lokaal schoolverkeer.

Functie fiets

doorgaand verkeer en schoolverkeer
(ongewijzigd)

belangrijke fietsas doorheen de stad
(ongewijzigd)

Altijd al hoofdfietsroute. Nu ook leesbaar als zodanig

I - auto

onbekend

onbekend, sterk afgenomen
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I - fiets

onbekend

onbekend. Op toeleidende weg 1318
fietsers/dag

38
(nog voor inrichting als fietsstraat)

Veel functies, veel oversteken, veel
fietsers. Nog niet veel aan inrichting
gedaan, plan om borden fietsstraat te
plaatsen en zebra’s accentueren.

Verlengstuk bovenlokale fietsroute
stad-in en -uit. Symbolisch aangeven
dat het Kortrijk menens is met fietsbeleid. Straat heeft ‘vanzelf’ al kenmerken van een fietsstraat (geen inhalen
wegens smalle rijweg, veel fietsers,
waarschijnlijk weinig autoverkeer, etc.)

lokale route van
het functioneel
fietsroutenetwerk.
2 scholenveel fietsers.
Dankzij knip veel minder auto’s,
daarom voldoet hij nu aan
voorwaarden.
Kosten zijn laag, alleen signalisatie
en schilderwerk nog nodig.
Bij herasfaltering kleur aanpassen
voor herkenbaarheid.

Reactie gemeente

Nog niet in voege

Nu smal, waardoor tegemoetkomend
groot verkeer hinderlijk kan zijn.

Door herkenbaarheid als fietsstraat
wordt fysieke maatregel (knip) versterkt.

Reactie bewoners/
Fietsersbond

Nog niet in voege

nog niet bekend

Positief. Meldingen van voorbij
steken. Meer communicatie
gewenst (federaal?).

Rijrichting

Wegdek

Motivatie /
Uitgangspunten
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Leuven,

Leuven

Leuven,

Martelarenlaan (gepland)

Patrijsstraat

Parkstraat

Lengte (meter)

880 meter

140 meter

350 meter

Indeling profiel
(breedte)

200 - 80 - 200

Rijrichting

1 auto - 2 fiets

1 auto - 2 fiets

grotendeels 1 auto - 2 fiets,
een klein stukje ook 2 auto.

Snelheid

30 km/uur

30 km/uur

30 km/uur

Parkeren

langs, in vakken aan één zijde

geen

5 plekken in totaal, dus vrijwel niet.

Snelheidremmers
/ Aanvullingen

kruisingen afwijkend bestraat

parkeren weggehaald, zodat minder
zoekverkeer en conflicten

Eenrichtingverkeer over grotere
afstand. Parkeren nagenoeg weg.

asfalt

zwart asfalt

rood asfalt, ribbelstrook

Functie auto

was hoofdroute, wordt ventweg van
nieuw aan te leggen weg.

lokale weg III, eerst met parkeren, nu
zonder

lokale weg IIb. Wellicht vanwege
de fietsstraat wordt dit lokale weg

Functie fiets

alternatief functionele route - verbinding tussen fietssnelwegen langs
interessante route

bovenlokale recreatieve fietsroute
(ongewijzigd)

stedelijke fietsroute (ongewijzigd)

I - auto

nog niet bekend (situatie nog niet
gerealiseerd)

onbekend

onbekend

I - fiets

nog niet bekend (situatie nog niet
gerealiseerd)

onbekend

onbekend

Motivatie /
Uitgangspunten

Streven naar N-Z verbinding
voor fietsers.
Minimaal 175 cm per rijrichting,
met middenberm.

Vanwege 30km/uur
geen aparte fietspaden.
Wel grote fietsfunctie, dus fietsstraat.
Alleen met het bord uitgevoerd.

Vanwege 30km/uur
geen aparte fietspaden.
Wel grote fietsfunctie,
dus fietsstraat.

Reactie gemeente

nog niet bekend
(situatie nog niet gerealiseerd)

Alleen een bord (b)lijkt te weinig.
Nadenken over betere herkenbaarheid

Nog niet bekend

Reactie bewoners/
Fietsersbond

nog niet bekend
(situatie nog niet gerealiseerd)

Alleen een bord is niet voldoende.

Twijfels over stroken van 1m75
angst voor te veel
op de kant rijden
(spiegels geparkeerde auto’s)

Wegdek
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