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WA AROM FIETS IK?

Naam Els Roelof
Functie schepen van mobiliteit, duurzaamheid,
milieu, natuur, waterbeleid en jeugd
Gemeente Oostkamp
Aantal fietsen 1 (Mijn oude fiets is onlangs de
studentenfiets van mijn neefje geworden.)
Favoriete fiets Batavus sinds 2007
Fietskilometers per jaar ergens tussen de 3000
en 6000, schat ik

Mooiste fietsrealisatie
De fietsdoorsteek langsheen ons bestuurscentrum Oostcampus! Je kunt geen vergadering
in ons unieke gebouw meemaken zonder
dat er een stroom fietsers voorbijkomt om
via deze veilige doorsteek naar het centrum
te gaan. We hebben een druk centrum
met veel functies (scholen, handelszaken)
en veel meergezinswoningen met actieve
bewoners. Het is de expliciete keuze van het
gemeentebestuur in te zetten op doorsteken
om zo functionele veilige verbindingen voor
fietsers tot stand te brengen. Deze was de
eerste en nu willen we hier resoluut mee
doorgaan.
We werken nu aan een beleidsvisie voor 2030.
Fietsverbindingen en leefbare kernen staan
daar centraal in.
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Ik fiets omdat… het een energieke en
ontspannen manier is om me te verplaatsen.
Je ziet meer als je rondfietst, zowel de etalages
van de winkels als aandachtspunten onderweg,
en je ontmoet meer mensen. Ik ben even
vlug op het gemeentehuis met de fiets (tien
minuutjes trappen) als met de auto, zeker
tijdens de drukke uren ’s morgens en
’s avonds. Geef toe: niks is toch leuker
dan een rij voortkruipende auto’s gezwind
voorbijfietsen. Na een lange vergaderdag of
een avondlijke vergadering kom ik met een fris
hoofd thuis.
Naar mijn kantoor (halftijdse baan nog)
is het dertig minuten fietsen, over een
stuk fietssnelweg langs het kanaal en een
fietsersbrug over de drukke expresweg, waar
ik anders met de auto deel van de drukte
uitmaak.
Er zijn nog veel verplaatsingen die ik wel met
de auto doe of moet doen. Ik voel dat ik een
andere autobestuurder geworden ben, sinds ik
meer fiets.
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De Vlaamse regering besliste in maart na een positieve evaluatie de werking van
Fietsberaad Vlaanderen voort te zetten. Gemeenten, provincies en Vlaamse overheid
werken met vereende krachten om de fiets als vervoersoplossing meer centraal te
stellen. Daarbij maken ze dagelijks gebruik van de kennis die Fietsberaad in binnenen buitenland verzamelt en voelen ze zich gesteund door initiatieven zoals de fietscoachings, het charter Sterk Fietsbeleid en de praktijkgerichte onderzoeken.
De minister formuleerde eerder ook al duidelijke ambities in het Fietsplan, onder
andere in verband met fietsparkeren, deelfietsen en aangepaste stoplichtenregelingen. Dat het de minister menens is, moet ook blijken uit de voorgestelde investeringsagenda voor fietsinfrastructuur. Er is nu jaarlijks 100 miljoen beschikbaar.
Daarmee stijgt het fietsbudget in 2017 met 25% in vergelijking met 2015. Een inhaaloperatie? Jazeker, maar ze verbleekt op slag, als we vernemen dat het budget voor
automobiliteit volgens de minister in dezelfde periode stijgt met 37% (ook in vergelijking met 2015).
Een van de problemen waarom de kaap niet eerder werd gerond en er niet meer
budget beschikbaar komt, is de doorlooptijd van projecten. De aanleg van fietsinfrastructuur gebeurt vaak samen met rioleringswerken of onteigeningen. Ook
daar moeten dus middelen en personeelscapaciteit beschikbaar zijn om van de
versnelling echt werk te maken. De Afdeling Vastgoedtransacties, die instaat voor
de onteigeningen, moet worden versterkt. Veel van deze projecten blijven nu te
lang liggen.
Intussen gebeurt er niets met de oude fietsinfrastructuur, terwijl die ook wel een
update kan gebruiken. Comfortabele en veilige infrastructuur doet mensen fietsen:
kijk naar de fietssnelwegen waar het fietsgebruik jaarlijks toeneemt, zoals onder
andere uit de resultaten van de Fietstelweek blijkt. We moeten dus ook de vraag
durven stellen of er niet meer nodig is voor een schaalsprong. De Vlaming is maar
gemiddeld tevreden (52% volgens Stadsmonitor, 55% volgens BIVV) over de staat
van de fietsinfrastructuur. En er zijn bij ons ook meer dan gemiddeld fietsongevallen
zonder tegenpartij. Nog te vaak wordt de staat van het fietspad, het fietscomfort of
de fietsveiligheid genegeerd bij het structurele wegonderhoud. Die opmerking geldt
zowel voor de Vlaamse als voor de lokale wegbeheerder. Wie wil versnellen, moet ook
hierin investeren!
Veel leesgenot!
Wout Baert
programmamanager
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NIEUW VADEMECUM FIETSVOORZIENINGEN
Gratis Infomomenten
Zowel het fietsgebruik als het aantal afgelegde kilometers per fiets in Vlaanderen
neemt toe. Dit komt onder meer door de grote opkomst van de elektrische fiets, tal
van infrastructurele overheidsmaatregelen en de inspanningen van werkgevers.
Nu moet ook de infrastructuur zeker volgen! Daarom werkt de Vlaamse overheid
momenteel aan een actualisatie van het Vademecum Fietsvoorzieningen. Bent u
benieuwd welke ontwerprichtlijnen zijn toegevoegd en welke zijn geschrapt? Wilt u
weten hoe u ideale fietsinfrastructuur tot stand brengt? Kom dan naar een van
onze vier gratis infomomenten.
29 mei 2017
22 juni 2017
23 juni 2017
26 juni 2017

VSV Mechelen
VAC Virginie Loveling Gent
VAC Hendrik van Veldeke Hasselt
VAC Anna Bijns Antwerpen

10.00 – 12.00 uur
14.00 – 16.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Voor deze infomomenten werken de Vlaamse Overheid, Fietsberaad Vlaanderen
en de VSV samen.

_
Meer informatie en inschrijvingen op www.mobiliteitsacademie.be

NIEUWSBRIEF

Schrijf in op onze nieuwsbrief.
Klik op knop 'inschrijven'
onder rubriek 'nieuwsbrief'
op www.fietsberaad.be
Vul je jouw volledig adres in, dan ontvang
je ook ons magazine 'Sterk Fietsbeleid'
per post op je thuis- of bedrijfsadres.
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Fietsersbond

Stefan Dewickere

SPRINT

BIKE TO WORK
ZET UW MEDEWERKERS
OP DE FIETS
Met Bike to Work helpt de Fietsersbond ondernemingen om hun personeel op de fiets naar
het werk te krijgen. Want fietsende werknemers zijn gezonder en ervaren minder stress,
wat werkgevers als een economische troef
zien. Sinds zeven jaar overtuigden we zo 5000
automobilisten om vaker de fiets te nemen naar
het werk.
Bike to Work is niet alleen hét instrument voor
administratieve opvolging van de fietsvergoeding, maar biedt ook inzichten in het fietspotentieel bij je medewerkers. Via wedstrijden
ondersteunt het programma de werkgever die
zijn werknemers wil motiveren in fietsgebruik (al
dan niet in combinatie met andere vervoersmiddelen).
Intussen nemen al ruim 235 bedrijven deel,
waarvan ook een aantal lokale besturen.
Voor een gemeentebestuur is het immers
een goede opportuniteit om het fietsen in de
gemeente te promoten en het fietsbeleid in
de gemeente ook echt zichtbaar te maken. Als
werkgever stimuleer je zo de werknemers, de
personeelsleden van de gemeente om meer te
fietsen. Een voorbeeldrol die andere bedrijven
in de gemeente er kan toe aanzetten om de
stap naar de fiets te zetten.

_
Meer weten over wat Bike to Work
voor uw stad of gemeente kan doen?
Neem een kijkje op www.biketowork.be of
contacteer Dieter Snauwaert, coördinator
Bike to Work, dieter.snauwaert@biketowork.be

Fietsberaad Vlaanderen

Winnaar innovatief
fietsparkeersysteem
met de Fietstelweek:
Malle!

De gemeente Malle is de gelukkige winnaar van acht
VelowUp-systemen van B2Bike dankzij haar deelname
aan de Fietstelweek. De nieuwe fietsenstalling werd door
de gemeente Malle en Fietsberaad Vlaanderen officieel
ingehuldigd op vrijdag 19 mei 2017.
Tijdens de voorbije editie van de Fietstelweek groeide
het aantal deelnemende gemeenten van 150 naar 161 en
het totale aantal geregistreerde fietsbewegingen van
1 naar meer dan 2 miljoen fietsers.
Fietsberaad Vlaanderen wilde lokale besturen belonen
die investeren in het verzamelen van fietsdata. Daarom
verlootte de organisatie het mooie fietsparkeersysteem
VelowUp onder alle deelnemende gemeenten. Malle

kwam als winnaar uit de bus. Het installeerde het
parkeersysteem, waarmee je zonder krachtsinspanning
een fiets verticaal kunt ophangen, aan het nieuwe Huis
van het Kind. Boven de fietsenstalling komt nog een
luifel, zodat de fietsen beschermd worden tegen weer en
wind.
Malle is er duidelijk van overtuigd dat fietsdata
verzamelen belangrijk is om goed fietsbeleid te voeren.
Het heeft met telslangen in beide richtingen tellingen
uitgevoerd op het dubbelrichtingsfietspad van de
Antwerpsesteenweg (N12) ter hoogte van de Colruyt. De
teller eindigde op maar liefst 1613 en 1622 fietsers op
respectievelijk dinsdag 20 en vrijdag 23 september.

komen in de stad wonen en zij
gebruiken vaak de fiets.’
Philippe Janssens, CEO
van Immpact. – Gazet van
Antwerpen, 11 april 2017

‘Iedereen klaagt over de files,
maar we gaan er met z’n allen
wel vrolijk in staan. Het móét
anders.’
Ben Weyts, minister van
Mobiliteit (N-VA). – Het Belang
van Limburg, 7 maart 2017

PERSKOERIER
‘Steden zoals Gent en
Antwerpen hebben belangrijke
stappen gezet om hun
mobiliteitsproblemen op te
lossen. Gent bant de auto’s uit
het centrum en dieselwagens
kunnen Antwerpen niet meer
in. Dat doet heel wat mensen
sneller naar de fiets grijpen en
bijgevolg zien we ook de vraag
naar fietskluizen toenemen.
Steeds meer jonge gezinnen

‘Gent geraakt vol: de files
groeien, de parkeerplaatsen
zijn ontoereikend en de
luchtkwaliteit is een van de
slechtste van het land. We
houden van Gent en willen een

gezonde, leefbare stad voor
iedereen. We geloven dat het
mobiliteitsplan een eerste stap
is in de goede richting. Met deze
actie willen we een positief
signaal de wereld in sturen.’
Eva Van Eenoo, voorzitster van
de Gentse Fietsersbond. –
Het Laatste Nieuws,
20 maart 2017

de vipgast, met doorgangspasje
voor all areas. Tijd dat we onze
prioriteiten nog eens checken.’
Bart Eeckhout, opiniërend
hoofdredacteur De Morgen. –
De Morgen/DM Magazine,
4 maart 2017

‘Kinderen zijn ons dierbaarste
bezit. Zeggen we. Tot we een
ruimtelijk plan moeten tekenen.
Dan blijft toch weer de wagen
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Simon Lagrange, burgemeester van Zulte:
'Verkeer is thema nummer één bij de bevolking.'
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INTERVIEW

Carl Devlies • Simon Lagrange
Dirk Robbeets • Filip Watteeuw

Verkeerscirculatieplan
geeft fietsen een boost

Voor een grondige evaluatie is het nog te vroeg, maar de nieuwe verkeerscirculatie in Gent en Leuven brengt meer fietsers in de stad. Dat stellen de
Gentse schepen Filip Watteeuw en zijn Leuvense collega’s Dirk Robbeets
en Carl Devlies dagelijks vast. Ook een kleinere gemeente als Zulte wordt
aantrekkelijker voor fietsers. Ze pakt met haar verkeersleefbaarheidsplan
problemen van overdreven snelheid, sluipverkeer en onoverzichtelijke
kruispunten aan.
tekst bart van moerkerke foto ' s stefan dewickere
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INTERVIEW

O

ver het nieuwe verkeerscirculatieplan van Gent
is al veel inkt gevloeid
en het laatste woord is
ongetwijfeld nog niet
gezegd, maar een maand na de
invoering is van de door sommigen
voorspelde verkeerschaos geen
sprake. Er zijn uiteraard problemen
en verbeterpunten. Die worden nu
in een eerste evaluatie onder de
loep genomen. Uitgebreide tellingen
van bijvoorbeeld het aantal fietsers volgen over enkele maanden.
Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw
(Groen): ‘De eerste, beperkte cijfers
die met de nodige voorzichtigheid

totale aantal verplaatsingen van
Gentenaars in 2020 dertig procent
moet bedragen, in 2030 35 procent.
In 2012, de cijfers waarop we ons
baseerden, gebeurden 22 procent
van de verplaatsingen met de fiets.
Onderzoek eind 2015 toonde aan
dat we toen al aan dertig procent
zaten. Het circulatieplan geeft nu
een extra boost. Ik denk dat we
nog voor 2020 35 procent zullen
halen.’ Die forse toename vraagt
natuurlijk extra investeringen in
fietsenstallingen en andere infrastructuur. Filip Watteeuw beseft
dat Gent de komende jaren een
tandje moet bijsteken. ‘We hebben

DIE FORSE TOENAME VRAAGT NATUURLIJK
EXTRA INVESTERINGEN IN FIETSENSTALLINGEN
EN ANDERE INFRASTRUCTUUR.
bekeken moeten worden, gaan
alvast de goede richting uit. In de
eerste twee weken na de invoering
van het plan, tijdens de paasvakantie, passeerden er 22 procent meer
fietsers aan de Gentse fietstelpalen
dan in de paasvakantie vorig jaar.
Andere jaren is er een toename van
drie tot vijf procent, daar zitten we
nu dus een flink stuk boven. Dat
merk je ook in de stad, er wordt
meer gefietst. Ik zie veel nieuwe
fietsers, mensen die duidelijk nog
niet geroutineerd zijn en zich wat
onwennig gedragen.’
Gent, tien jaar voor op schema
De schepen plaatst de nieuwe
verkeerscirculatie in een ruimere
beleidsvisie om de aanpak van de
mobiliteit en de investeringen in
infrastructuur in de richting van
de zachte weggebruikers te duwen.
‘Ons mobiliteitsplan van 2014 zegt
dat het aandeel van de fiets in het
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nog geen grote stallingsproblemen
zoals Amsterdam, maar zonder extra
inspanningen zou het over vijf, zes
jaar zo ver kunnen zijn. We hebben
meer stallingen nodig, ook meer
bewaakte en meer inpandige. Met
onze gebiedsgerichte aanpak bekijken we het wijk per wijk: we streven
ernaar dat een fietser nooit meer
dan honderd meter moet stappen
naar een veilige fietsenstalling. We
hebben ook fietsparkeerrichtlijnen
bij renovatie en nieuwbouw. In elke
nieuwbouw moet een aantal vierkante meter als fietsenstalling ingericht worden. Natuurlijk investeren
we ook in andere infrastructuur. Zo
staan er voor 2017-2018 een tiental
fietstunnels en -bruggen op de
planning. Daarnaast zullen we ook
meer moeten inzetten op fietssignalisatie: langs welke route bereik je
welke bestemming het best, hoeveel
kilometer is het fietsen van punt x
naar punt y?’

Filip Watteeuw: 'Je merkt het ook
in de stad. Er wordt meer gefietst.'

Leuven heeft grote fietsambities
Het Leuvense circulatieplan gaat
uit van dezelfde principes als
het Gentse: een autovrij/autoluw
centrumgebied en daarrond stadsdelen waarvoor een lussenplan is
opgemaakt. Automobilisten kunnen
enkel via de ring van het ene naar
het andere stadsdeel. Anders dan
Gent heeft Leuven het circulatieplan
gefaseerd ingevoerd, stadsdeel per
stadsdeel, tussen augustus en eind
vorig jaar. ‘Twintig jaar geleden is
de circulatie in de omgeving van
de Grote Markt aangepakt,’ schetst
schepen van ruimtelijke ordening
Carl Devlies (CD&V) de voorgeschiedenis. ‘Stilaan is het idee gerijpt
voor een lussenplan. We hebben
dat de voorbije twee jaar grondig
voorbereid, met ruime inspraakmogelijkheden voor de bevolking.
De autoluwe en autovrije zone in
het stadshart is uitgebreid en op
één stadsdeel na is het lussenplan
ingevoerd. Elk stadsdeel heeft een

Bart Lasuy

ondergrondse parkeergarage zodat
automobilisten die van de ring
komen hun auto vlot kunnen parkeren. Alleen dat ene stadsdeel heeft
nog geen ondergrondse parking,
het zal vermoedelijk nog twee, drie
jaar duren voordat parking De Bruul
gerealiseerd is. Daar hebben we dan
ook nog niet echt geknipt.’
Intussen zijn er hier en daar, in
samenspraak met wijkcomités, al
kleine wijzigingen aangebracht aan
de verkeerscirculatie, om de meest
urgente problemen weg te werken.
Een grondige evaluatie wordt in juni
aan de gemeenteraad voorgelegd.
Schepen van openbare werken
en verkeersbeleid Dirk Robbeets
(sp.a): ‘We hebben in mei vorig
jaar een nulmeting uitgevoerd. Op
dit ogenblik, een jaar later zijn we
opnieuw aan het meten. Dan kunnen
we de evolutie van het verkeer in
kaart brengen en dan zullen we zien
waar we moeten bijsturen.’ Beide
schepenen zijn het erover eens

Het circulatieplan in Leuven geeft fietsers meer ruimte.
Fietsstraat Parijsstraat - Damiaanplein – Schapenstraat

dat de leefbaarheid in de stad er
op is vooruitgegaan. Ze zijn ervan
overtuigd dat de tellingen hun

de stad te fietsen. Er zijn niet enkel
de fietsstraten. In veel straten is
eenrichtingsverkeer voor de auto

IK KRIJG VEEL POSITIEVE REACTIES
VAN BEWONERS, OOK VAN MENSEN DIE
AANVANKELIJK TEGEN HET PLAN GEKANT
WAREN. NU GENIETEN ZIJ VAN DE VOORDELEN
VAN DE NIEUWE CIRCULATIE: HET IS VEEL
RUSTIGER IN HUN STRAAT OF WIJK.
gevoel zullen bevestigen: er wordt
meer gefietst in Leuven. Schepen
Robbeets: ‘Ik krijg veel positieve
reacties van bewoners, ook van
mensen die aanvankelijk tegen het
plan gekant waren. Nu genieten zij
van de voordelen van de nieuwe
circulatie: het is veel rustiger in hun
straat of wijk. Fietsers zeggen me
dat het een verademing is om in

ingevoerd, fietsers en voetgangers hebben veel meer plaats dan
vroeger. Ook door het schrappen van
bovengrondse parkeerplaatsen is er
ruimte vrijgekomen.’
Leuven had bij de laatste telling
zeventien procent regelmatige
fietsers. De ambitie van het stadsbestuur is groot. ‘Over enkele jaren
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INTERVIEW

Gent, omgeving Korenlei en Graslei

moet een derde van de verplaatsingen met de fiets gebeuren, een
derde met het openbaar vervoer
en een derde met de auto,’ besluit
schepen Devlies.
De actietabel van Zulte
Ook kleinere gemeenten werken aan
een betere verkeerscirculatie en
meer verkeersveiligheid. Het OostVlaamse Zulte beschikt daarvoor
over een verkeersleefbaarheidsplan
voor haar hele grondgebied. ‘Verkeer
is thema nummer één bij de bevolking, dat blijkt uit alle bevragingen,’
verklaart burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). ‘Het is onbegonnen werk om elke vraag, elke suggestie, elke klacht te onderzoeken
en aan te pakken. Daarom hebben
we bij het begin van de bestuursperiode een studiebureau aangesteld
voor de opmaak van een omvattend plan waarin we die individuele
vragen meenemen. Het is een zeer
oplossingsgericht plan geworden
met een actietabel met maatregelen
voor de komende jaren. Die acties
zijn zeer concreet: in straat x zullen
we de snelheid van auto’s op die
manier doen afnemen, dat kruispunt zullen we zo herinrichten, die
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schoolomgeving zullen we veiliger
maken door de verkeerscirculatie zo
aan te passen. De acties gaan over
snelheid, over sluipverkeer, over
zwaar verkeer, over gevaarlijke en
onoverzichtelijke kruispunten.’

de huidige bestuursperiode gerealiseerd, andere in de volgende.
Burgemeester Lagrange: ‘We zijn
al volop bezig met de uitvoering.
In de schoolomgeving van Olsene
zijn enkele straten als fietsstraten

DE ACTIES GAAN OVER SNELHEID, OVER
SLUIPVERKEER, OVER ZWAAR VERKEER,
OVER GEVAARLIJKE EN ONOVERZICHTELIJKE
KRUISPUNTEN.
Het gemeentebestuur heeft de
inwoners betrokken bij de opmaak
van het plan. In de inventarisatiefase konden ze hun vragen, ideeën
en klachten kwijt via de website, het
infoblad of de inspraakavonden in
elke deelgemeente. De concepten
en voorstellen die het studiebureau
daaruit destilleerde, werden weer
aan de bevolking voorgelegd. Na
nieuwe bijsturingen vloeide daar
een concrete actietabel per deelgemeente uit voort. Aan de acties
is een bepaalde prioriteit toegekend en er zijn ook budgetten aan
gekoppeld. Sommige worden in

ingericht, in andere is eenrichtingsverkeer ingevoerd. Elders zijn
kruispunten verhoogd. In een straat
hebben we bermen beplant omdat
een groene straat uitnodigt tot
trager rijden. Het verkeersleefbaarheidsplan gaat niet zozeer in op de
aanleg van fietsinfrastructuur – dat
is een ander spoor in ons beleid –
maar alle acties zorgen er wel voor
dat het aangenamer en veiliger is om
in Zulte te fietsen. De fietsers krijgen
meer plaats.’
Bart Van Moerkerke is redacteur
voor Fietsberaad Vlaanderen

Stefan Dewickere

KENNISBANK

Het volledige artikel vindt u op
www.fietsberaad.be/kennisbank

Fiets-o-theek voor kinderen
Kinderen groeien snel. Dat zorgt voor praktische problemen om kinderen aan een kwalitatieve
kinderfiets op maat te helpen. Kinderen hebben geregeld een ‘nieuwe’ fiets nodig die past bij
hun wisselende mogelijkheden en behoeften. Soms staat de gang of garage vol met fietsjes tot
het volgende kind erop kan rijden. Soms wachten ouders met de aanschaf van een nieuwe fiets
omdat het kind er toch te snel uitgroeit. Of omgekeerd, ze schaffen meteen een groter model aan.
Steeds een nieuwe fiets kopen is duur. De tweedehandsmarkt biedt zeker een antwoord, al bent u
nooit zeker van de kwaliteit.
De oplossing bestaat uit een bibliotheek van kinderfietsen,
een fiets-o-theek. Dit is een uitleendienst voor
kinderfietsen. Met een lidmaatschap en abonnement
kunnen ouders gebruikmaken van een deelsysteem van
fietsen op maat van hun kind. Toegang hebben tot een
kinderfiets wordt zo belangrijker en waardevoller dan
een fiets zelf bezitten.
Er zijn in Vlaanderen ondertussen een aantal
voorbeelden van het concept van bibliotheek voor
kinderfietsen. Ze mikken meestal op ouders met
kinderen tot 12 jaar.
Op Wielekes (Gent)
Op Wielekes ontstond in 2014 in Gent als project van
Netwerk Bewust Verbruiken. Kostprijs: € 30 euro/jaar/
kind en een waarborg van € 70. Het project maakt
kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk door een
deelsysteem. Jonge gezinnen die lid zijn kunnen een
loop- , aanhang- of kinderfiets gebruiken.
Fietsbieb (Brugge)
De Fietsbieb is een initiatief van beweging.net en begon
in 2015 in Brugge. Kostprijs: € 20 euro/jaar/kind en een

waarborg van € 20. De werking van de fietsbieb draait op
vrijwilligers. De fietsbieb droomt ervan een uitleenpunt
uit te bouwen op zo veel mogelijk plaatsen en heeft
nu uitleenpunten in provincies West-Vlaanderen en
Antwerpen.
Fietsotheek (Mechelen)
De Fietsotheek startte in 2016 in Mechelen als initiatief
van het Fietsatelier Mechelen en ’t Atelier, in samenwerking met de stad Mechelen. Kostprijs: € 40/jaar/kind
of € 25/half jaar en een waarborg van € 50.
Fietsen krijgen geregeld een onderhoud door de
eigen vakmensen. Zij doen ook herstellingen aan
democratische prijzen.
VeloKadee (Leuven)
VeloKadee ging in maart 2017 in Leuven van start, als
project van vzw Velo. Kostprijs: € 60/jaar/kind. Velokadee
werkt met kinderfietsen met lage instap om vlot op en
af de fiets te stappen. Bovendien kunt u bij Velo terecht
voor het gratis onderhoud van uw kinderfiets.
Wouter Pelgrims is redacteur voor Fietsberaad Vlaanderen
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FIETS IN DE BUURT,
MAAR NIET TEGEN
DE GEVEL
Fietsberaad heeft samen met Mobiel 21 een stappenplan
opgesteld dat gemeenten moet helpen bij de realisatie van
buurtfietsenstallingen. Dit gebeurde op basis van literatuuronderzoek, interviews en een evaluatie door gebruikers in
Vlaanderen en Nederland.
TEKST WOUTER PELGRIMS BEELD STEFAN DEWICKERE

I

n buurten met rijhuizen en
appartementen kunnen bewoners
hun fiets vaak enkel in hun gang
stallen. Of buiten op het voetpad.
Een buurtfietsenstalling is in dit
geval de oplossing: een overdekte,
afgesloten plaats die je huurt om
er je fiets te zetten. Dit kan bijvoorbeeld een garage of een vroeger
winkelpand zijn. Naast de inpandige
variant heb je ook fietskluizen en
fietstrommels. Zo’n trommel is een
metalen box met plaats voor vijf
fietsen. De box is afgesloten met een
elektronisch slot dat huurders met
een badge kunnen openen.
Wilt u starten met buurtfietsstallingen, dan is het nuttig (een aantal
van) volgende stappen te bekijken.
De stappen zijn niet noodzakelijk
chronologisch.
BELEID
Buurtfietsenstallingen hebben duidelijke voordelen op het gebied van
de stimulering van het fietsgebruik,
diefstalpreventie, het voorkomen
van vandalisme en de kwaliteit van
de openbare ruimte. Op basis van
tellingen blijkt dat vóór de invoering
van buurtfietsenstallingen 41% van
de fietsen in de gang en 20% op de
stoep stonden. 72% van de gebruikers kiest voor een buurtfietsenstalling om zijn fiets tegen diefstal
te beschermen. Op basis van het
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beschikbare cijfermateriaal kan een
bestuur kiezen in welke buurten
het fietsenstallingen wil plaatsen.
Buurtfietsenstallingen hebben alleszins een positieve invloed op het
fietsgebruik: 21% zegt meer gebruik
van de fiets te maken dan vóór de
komst van de stalling, 25% overwoog
de aankoop van een (extra) fiets.

BUURTFIETSENSTALLINGEN HEBBEN
ALLESZINS EEN
POSITIEVE INVLOED OP
HET FIETSGEBRUIK:
21% ZEGT MEER
GEBRUIK VAN DE FIETS
TE MAKEN.

PROEFPROJECT
U start het best met een proefproject om na te gaan in welke mate
inwoners gebruik zullen maken van
buurtstallingen. Is er draagvlak
voor het project? U kunt zo ook de
behoefte aan een buurtstalling
objectief vaststellen.U kiest het
best voor een woonbuurt waar
enerzijds de nood het hoogst is
en anderzijds de autoparkeerdruk

niet al te hoog is. Hierdoor vermijd
je veel tegenwind bij de plaatsing
van een buurtstalling op openbaar
domein. En misschien is er wel de
mogelijkheid om een gebouw herin
te richten als buurtfietsenstalling.
ROLVERDELING
Wie zal de stalling uitbaten? Een
private, openbare of gemengde
instantie, kan en wil het bestuur
inspelen op bestaande initiatieven?
KEUZE TYPE STALLING
Een andere belangrijke keuze is
die van het type stalling: inpandig
of op het openbaar domein, een
individuele kluis of een trommel
voor verschillende fietsen… Over het
algemeen verkiezen huurders een
plaats in een huis (inpandig); trommelhuurders prefereren een kluis,
gevolgd door een trommel.
VERGUNNINGEN EN
PLAATSINGSCRITERIA
De afstand van de fietsenstalling tot
de woning mag gemiddeld 243 meter
zijn voor de gebruiker. Wie (bijna)
dagelijks zijn fiets uit de stalling
haalt, wil zich tot 159 meter verplaatsen. Daarmee moet u rekening
houden bij de inplantingsnormen,
net als met de verkeersveiligheid,
het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen en het aanwezige groen.

Huidig gebruik van
buurtfietsenstallingen:
Een buurtfietsenstalling is een overdekte, afgesloten
die je huurt om er je fiets te zetten.
Gemiddeld huurt een gezinplaats
1,81
plaatsen in de stalling.
Stadsfietsen vormen de meerderheid in de stallingen:

81%

bruik van
6%
enstallingen:

n gezin 1,81 plaatsen in de stalling.
1% in de stallingen:
de meerderheid

ADMINISTRATIE EN BEHEER
Er komt een pak administratie kijken
bij de verhuur van buurtfietsenstallingen. Wie volgt de aanvragen
op, sluit de huurovereenkomsten
af, behandelt de klachten, voert de
communicatie over het project en
doet de controle op de gestalde
fietsen? Doet het bestuur dit zelf,
besteedt u het uit of richt u zich tot
de sociale economie? Gebruikers
wensen één duidelijke webpagina
waarop ze alle administratie kunnen
afhandelen.

5%
2%

5%

HUURVOORWAARDEN
Verhuren betekent dat er een huurcontract moet zijn waarin het huishoudelijk reglement en de betaalmogelijkheden opgenomen zijn.
Gemiddeld bedraagt de huurprijs vijf
à zes euro per fiets per maand. Ook
hier hebben gebruikers een voorkeur voor een onlinesysteem.

88%
5%van de huidige gebruikers wil in de toekomst
blijven huren.

AFSLUITSYSTEMEN
Hoe krijgt de huurder toegang tot
de fietsenstalling: met een badge of
sleutel? Welke afspraken gelden er
bij verlies of bij opzegging? Hoeveel
kost zo’n systeem?
Elk soort afsluitsysteem geeft af en
toe problemen: de sloten van boxen
zijn gevoelig voor weersomstandigheden; de hendels/handvatten van
de trommels worden vuil. Sommige
huurders hebben problemen met
het openen van de trommelstallingen. Soms werken de badges niet,
is de batterij van het badgesysteem
plat of raakt een gebruiker opgesloten en geraakt hij niet meer buiten.
DE KOSTEN
Er bestaan twee soorten kosten: de
eenmalige investeringskosten en de
onderhoudskosten. Bij de investeringskosten horen de aankoop of
de huur van het pand of de grond,
de bouw of herinrichting van een
pand tot een fietsenstalling, het
toegankelijk maken van een pand
of trommel, maatregelen voor de
verkeersveiligheid en het afsluitsysteem. De onderhoudskosten zijn
voornamelijk personeelskosten: het
proper houden van de stalling, de
oplossing van technische problemen, de huuradministratie (personeel en facturatiesysteem), de promotie en sensibilisering (platform),
de kosten van een beleidsmedewerker of een parkeermakelaar.
COMMUNICATIE, PROMOTIE
Wanneer u met buurtfietsenstallingen start, moet dat natuurlijk
geweten zijn. De vraag is groot, dus
u moet beslissen in welke buurt u
promotie maakt. Dit doet u beter
vóór de start van het project dan
tijdens de verhuur. Op uw website
laat u ruimte voor spontane vragen
en voorstellen omtrent buurtstallingen. Het webplatform moet
vragers en aanbieders met elkaar in
contact brengen. Gebruikers moeten
zich ook op de wachtlijst kunnen
inschrijven.

Ter vergelijking!
2%
INRICHTINGSPRINCIPES
Een
steekproef tijdens de FietsTelweek
2015 geeft
Hoe richt u de stalling in? Hoe breed,
een beeld van de verschillende
soorten
fietsen
welke
helling, welk
soortdie
inrit,geteld
welke werden.
rekken…? Trommelgebruikers zijn
81% stadfietsen, 4% bakfietsen,
2% elektrische fietsen,
gemiddeld minder tevreden over de
ruimte&
voor
fiets. Bij inpandige
4%
plooifietsen, 4% bromfietsen
4%hunsportfietsen.
5%
Lees het volledige rapport op

gebruikerswww.fietsberaad.be
wil in de toekomst

stallingen zijn er opmerkingen over
rommel en te veel fietsen. Gebruikers zijn tevreden over de inrichting
van de stallingen. De helft wenst nog
een fietspomp als extra service.

Wouter Pelgrims is redacteur
voor Fietsberaad Vlaanderen
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VEILIG FIETSEN PARKEREN
AAN HET STATION?
Vlaams minister Ben Weyts maakte het onlangs zelf mee: zijn fiets werd gestolen aan het
station van Halle, terwijl hij er een persconferentie hield. Het is dan ook niet vreemd dat
veel mensen aarzelen om hun fiets aan het station of aan de bushalte achter te laten.
De NMBS investeert in de uitbreiding van fietspunten. Het vandalisme en de fietsdiefstal
gingen daar direct flink achteruit. Wat kan er nog meer gebeuren aan mobiliteitsknooppunten, zodat mensen hun fiets met een gerust hart achterlaten? Fietsberaad Vlaanderen
voert hierover onderzoek.
TEKST WOUT BAERT BEELD STEFAN DEWICKERE

S

amen met uitnodigende en
comfortabele fietsinfrastructuur is parkeren en diefstalveilig stallen een belangrijke schakel in
sterk fiets- en mobiliteitsbeleid. Uit
de recente tellingen van de Fietstelweek blijkt dat er steeds meer
fietsverkeer is, en dus neemt ook
de behoefte aan fietsparkeren in
Vlaanderen toe. En door de diversiteit aan fietsen zijn er ook dringend
aangepaste voorzieningen nodig.
De bestaande fietsenstallingen aan
haltes en stations zijn nog onvoldoende voorzien op buitenmaatse
modellen zoals bakfietsen, elektrische fietsen of fietsen met vooraan
een bagagerek.

‘De fiets is niet alleen een vervoermiddel op zichzelf, hij neemt ook
een belangrijke plaats in de mobiliteitsketen in. Als hij wordt gebruikt
voor een deel van het geplande
traject, is er uiteraard behoefte aan
goede stallingen aan het overstappunt. Het is de essentie van co-modaliteit, want de fiets vergroot de
actieradius van een halte of een
station,’ zo zegt Wout Baert, programmamanager bij Fietsberaad
Vlaanderen.
Zowel in stedelijke als in meer rurale
omgevingen speelt de fiets een
belangrijke rol als ‘feeder’ voor het
openbaar vervoer (trein, tram, bus).

14
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Mobiliteitsknooppunten en haltes
moeten daarop voorzien worden:
volwaardige fietsinfrastructuur naar
de halte en veilige stallingsmogelijkheden ter plaatse.
Wim Nicque van De Lijn: ‘De Lijn
moet de fiets nog meer als een
partner beschouwen. Het is momenteel ons belangrijkste voortransportmiddel. Aan haltes is er zeker
behoefte om fietsen behoorlijk te
stallen. De Lijn is zelf geen wegbeheerder, wat betekent dat we goed
moeten samenwerken met de lokale
besturen om op die plekken ruimte
te reserveren. Een goede fietsenstalling is even belangrijk als een
app of een routeplanner.’
Aan grotere stations werd het voorbije decennium sterk geïnvesteerd
in fietspunten. 41 Vlaamse stations
hebben een fietspunt; samen staan
ze in voor het beheer, het toezicht
en het onderhoud van meer dan
60.000 fietsparkeerplaatsen. Daarnaast verzorgen de fietspunten een
minimumpakket fietsgerelateerde
publieke diensten. Sommige fietspunten bieden huurfietsen aan en
staan ook in voor het onderhoud van
de Blue-bikes. Dat is het resultaat
van samenwerking tussen de NMBS
en het lokale bestuur. De Vlaamse
overheid levert een bijdrage via
socialetewerkstellingssubsidies.

Fietspunten bieden service aan de
reiziger die met de fiets naar het
station komt. Er is toezicht in de
fietsenstalling en de medewerkers
voeren kleine herstellingen uit. In
zo goed als alle stations met een
fietspunt verminderden de fietsdiefstallen. In Leuven daalde het aantal
fietsdiefstallen tussen 2005 (toen er
nog geen fietspunt was) en 2010 met
66%, in Zele met 70%.
Fietsberaad Vlaanderen wil met
het onderzoek aantonen dat er –
behalve in de bestaande fietspunten
– ook aan kleinere stations en haltes
geïnvesteerd kan worden in diefstalveilige fietsenstallingen van goede
kwaliteit. De innovatie betreffende
fietsparkeren in Vlaanderen blijft
wat achter, niet alleen tegenover
evoluties in autoparkeren maar
ook tegenover het fietsparkeren in
bijvoorbeeld Nederland, Duitsland
of Zweden. Sven Huysmans (The New
Drive) die het onderzoek samen met
Mobiel21 uitvoert: ‘Er is zeker ruimte
om aan te geven hoe het fietsparkeren aan stations en bushaltes, maar
ook aan P&R’s en carpoolparkings,
beter kan. Het heeft geen zin dat
lokale besturen dat elk voor zich
doen. Dit kan, vanuit het oogpunt
van de klant, het best op regioniveau worden opgenomen. Een
gemeenschappelijk afsprakenkader
tussen de steden en gemeenten, de

Vlaamse overheid en de vervoersaanbieders zou de basis kunnen zijn
voor een regiodekkend aanbod dat
inspeelt op de reële behoeften die
fietsers hebben.’
Deze strategie kan dus bijdragen aan
de modal shift die overheden voor
ogen hebben. Met dit onderzoek wil
Fietsberaad Vlaanderen tegemoet
komen aan concrete vragen over
het fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten. “De NMBS blijft verder
investeren in comfortabele en
veilige fietsenstallingen. Wij peilen
momenteel naar de mening van onze
reizigers over onze fietsenstallingen.
Bovendien is uit onze recente onderzoeken over het voortransport van
de reizigers naar het station gebleken dat het aandeel van de fiets in
stijgende lijn gaat. Ook het invoeren van betalend parkeren op de
stationsparkings en in de omgeving
stimuleert de overschakeling naar
de fiets,” zo stelt Chris Van Ryckeghem (NMBS).
Cédric Blanckaert van B-Parking vult
aan: ‘Binnenkort nemen we ook een
fietsparkeermanager in dienst die
ons moet helpen praktische oplossingen uit te werken. Het onderzoek van Fietsberaad kan voor ons

belangrijke input leveren.’ De NMBS
was recent samen met Blue-bike ook
betrokken in een Europees onder-

ALS DE FIETS WORDT
GEBRUIKT VOOR
EEN DEEL VAN HET
GEPLANDE TRAJECT,
IS ER UITERAARD
BEHOEFTE AAN GOEDE
STALLINGEN AAN HET
OVERSTAPPUNT. HET
IS DE ESSENTIE VAN
CO-MODALITEIT.

zoek BiTiBi (Bike-Train-Bike) en legde
daar contact met de Nederlandse
Spoorwegen. ‘Binnenkort brengen
we ook een werkbezoek aan de
fietsenstalling van het station van
Utrecht,’ voegt Cédric Blanckaert er
nog aan toe.`
Het onderzoek van Fietsberaad
Vlaanderen gaat opzettelijk ook
verder dan de stalling. ‘De veiligheid van een fietsenstalling heeft

Overdekte fietsenstalling station Turnhout

niet alleen met de stalling op zich
te maken. Een vlotte route, sociale
controle en een duidelijke toegang
en signalisatie zijn terechte verwachtingen,’ volgens Ilse Vleugels
van Mobiel21.
Ook van gemeenten, die vaak de
wegbeheerder zijn in de omgeving,
wordt dus wel wat verwacht. Niet
alleen zijn ze regisseur van het
lokale mobiliteitsbeleid, ook hun
engagement in de werking van de
fietspunten neemt toe. Sammy Cappaert van de stad Antwerpen: ‘Voor
een stadsbestuur is het wenselijk
een kader te hebben waarbinnen
we gesprekken met de vervoersaanbieders kunnen voeren. Wat zou
minimaal aan een bepaalde halte
of station aangeboden moeten
worden? Wat mag de fietser er
verwachten, hoe spelen we in op
de verscheidenheid aan fietstypes?
Wie volgt het aanbod op en hoe? En
wanneer zijn er bijkomende faciliteiten wenselijk?
Fietsberaad Vlaanderen wil binnen
het onderzoek met de VVSG, De Lijn,
de NMBS en de Vlaamse overheid
zo’n kader voor samenwerking
afspreken. Ook de rol van de provincies, vanwege hun betrokkenheid
bij de aanleg van fietssnelwegen, is
daarbij belangrijk. Het onderzoek
wordt in de herfst van 2017 afgerond.
Wout Baert is coördinator van
Fietsberaad Vlaanderen

In december organiseert Fietsberaad
samen met de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde een studiedag over
fietsparkeren waar de resultaten
worden voorgesteld.

Meer info:
www.fietsberaad.be/projecten
www.bitibi.eu
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C AMPAGNE

DE VLAMING FIETST
MEER EN VERDER
De resultaten van de tweede Fietstelweek bevestigen de tendensen van 2015. Steeds meer Vlamingen springen op de fiets.
De Fietstelweek toont aan dat het fietsverkeer in Vlaanderen
jaarlijks met 2 tot 6% stijgt. De groei laat zich sterk zien in
de kernen en op de fietssnelwegen. Ook valt op dat de fietsafstanden toenemen. De Vlaming is bereid langer te fietsen,
hoofdzakelijk over de gerealiseerde fietssnelwegen en voor
verplaatsingen naar het werk.

Campagnebeeld

TEKST INGE CAERS FOTO JELLE VERMEERSCH INFOGRAFIEKEN STIJN WENS

O

RESULTATEN FIETSTELWEEK

nder impuls van Fietsberaad
Vlaanderen verzamelden
de Vlaamse overheid, de
gemeenten, de provincies en vrijwilligers van de Fietsersbond tussen 19
en 26 september 2016 gegevens om
het fietsgedrag van de Vlaming beter
te begrijpen. Dit gebeurde aan de
hand van twee telmethoden: teldata
van fietsers die een bepaalde plek
passeerden en fietstrajecten op
basis van de Fietstelapp.
Uit deze gegevens blijkt dat het
merendeel van de fietsverplaatsingen van, naar of binnen een
gemeentelijke kern gebeurt. De
Vlaming fietst hierbij gemiddeld
zo’n 5,75 kilometer. Deze resultaten
pleiten voor fietsvriendelijk beleid

in stads- en dorpskernen. Verschillende gemeenten hebben dit begrepen en spelen hierop in door de
aanleg van een zone 30, van fiets- en
schoolstraten en door aangepaste
circulatie- en parkeermaatregelen
die het autoverkeer in snelheid of
omvang beperken.

Sterk fietsbeleid en goede infrastructuur leiden effectief tot meer
fietsers, niet alleen binnen de
kernen maar ook erbuiten. De resultaten van de Fietstelweek tonen ook
aan dat fietssnelwegen de Vlaming
verder doen fietsen. Fietsverplaatsingen via een fietssnelweg hebben
een gemiddelde lengte van 11,8 km.
Dat is behoorlijk lang in vergelijking met die gemiddelde lengte van

RESULTATEN FIETSTELWEEK

5,75 km voor alle geregistreerde
fietsverplaatsingen. Ook de gemiddelde snelheid op fietssnelwegen
ligt een stuk hoger (gemiddeld 3
km/u sneller: 23,8 tegenover 20,6
km/u voor trips op gewone wegen).
Deze resultaten weerspiegelen de
geregistreerde fietsverplaatsingen
van de appgebruikers.

FIETSFILES
Het Agentschap Wegen en Verkeer
heeft in het kader van de Fietstelweek kruispunttellingen uitgevoerd
gemeenten
ﬁetsbewegingen
in Leuven, Gent en Antwerpen
om het fenomeen van fietsfiles
ter hoogte van kruispunten met
verkeerslichten in kaart te brengen.
Fietsfiles zijn plaatsen waar fietsers
niet binnen één groentijd aan de
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Vlaamse ‘bicycle account’
Fietsberaad gaat de telgegevens van de Fietstelweek aanvullen
met informatie over de houding van de Vlaming ten opzichte
van fietsen. De Fietstelweek levert veel nuttige data op, maar
die leren ons niet wat de Vlaming vandaag over het fietsbeleid
vindt, waarom hij de fiets gebruikt en hoe hij dat fietsen
ervaart. Dat willen we met de bicycle account onderzoeken.
Goed fietsbeleid houdt zowel rekening met tel- en trackingdata
als met de vragen en bekommernissen van de fietsers.
Daarnaast stellen we vast dat de resultaten van de tweede
Fietstelweek die uit de eerste Fietstelweek grotendeels
bevestigen. Dit is niet verwonderlijk aangezien de aan- of
afwezigheid van goede fietsinfrastructuur sterk bepaalt of
mensen fietsen en de realisatie van nieuwe fietsinfrastructuur
doorgaans langer dan één jaar duurt. Daarom lijkt het zinvol de
Fietstelweek op tweejaarlijkse basis te herhalen, afgewisseld
met een Vlaams ‘bicycle account’. Door een vaste vragenlijst
tweejaarlijks te herhalen krijgen we in de loop van de tijd een
beter inzicht over de houding van de Vlaming tegenover het
fietsbeleid.

RESULTATEN FIETSTELWEEK
RESULTATEN FIETSTELWEEK

Noteer al dat de derde Fietstelweek in 2018 plaatsvindt.

overzijde van een kruispunt geraken.
Over het algemeen houden wachttijden duidelijk verband met de
complexiteit van kruispunten.
Fietsvertragingen nemen vooral toe
op kruispunten met een duidelijke
hoofd- en ondergeschikte richting,
zoals de Naamsepoort in Leuven en
de Heuvelpoort in Gent. De hoofdrichting (de stadsring) heeft dan een
langere groentijd.
Daarnaast is het belangrijk na te
gaan hoeveel fietsers er last hebben
van deze vertragingen. Idealiter
hebben de drukste fietsrichtingen
ook de kortste wachttijden en variëren deze in functie van de verkeersdrukte gedurende de dag. Meestal
wordt de prioritering bepaald in

ETSTELWEEK

functie van het autoverkeer en dat
stemt niet noodzakelijk overeen met
het fietsverkeer. ‘Op kruispunten
met aparte fietsinfrastructuur kun
je binnen eenzelfde groenfase veel
meer fietsers bereiken dan auto’s,’
verklaart Wout Baert, programmamanager Fietsberaad Vlaanderen.
‘Een prioritering voor het fietsverkeer kan dus een positieve invloed
hebben op de verkeerscapaciteit van
kruispunten.’

treerde fietsbewegingen van één
naar meer dan twee miljoen.

gemeenten

ﬁetsbewegingen

GLOBALE FIETSKAART
gemeenten ﬁetsbewegingen
VAN VLAANDEREN
Met de Fietstelapp werden 26.700
fietstrajecten verzameld, een
stijging van 52% in vergelijking met
2015. De appgebruikers fietsten in
totaal 152.000 kilometer, dat is bijna
vier keer de wereld rond en meer
dan een verdubbeling ten opzichte
km 2015, toen we 70.000 fietskilovan
meters
verzamelden.
km

INVESTEREN IN FIETSDATA
Gemeenten investeren steeds meer
Inge
km/h
km Caers is projectmedewerker van
in het verzamelen van fietsdata.
Fietsberaad
km/h
km
Tijdens de voorbije editie van de
Fietstelweek groeide het aantal
Alle
km/h
km info over de FietsTelweek vindt u
deelnemende gemeenten van 150
op www.fietstelweek.be en
km
naar 161 en
het aantal geregisGemiddelde snelheidkm/h
Gemiddelde
triplengtewww.fietsberaad.be

Gemiddelde triplengte

Gemiddelde snelheid

FIETSTELWEEK HEATMAP
FIETSTELWEEK HEATMAP
gemeenten

ﬁetsbewegingen
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TWEETS

Volg Fietsberaad:

@CDewispelaere
Nieuwe f iets vr de dochter via

@FietsberaadVL

op wielekes #ledeberg #gent

Fietsberaad Vlaanderen

#f iets https://opwielekes.be

@WoensdagFiets
Want alle f ietsers zijn
winnaars! #GoWithTheVelo
Schrijf je nu in op
www.woensdagf ietsdag.be
en vervoeg het grootste
peloton van Vlaanderen!

@ann_plas

@VABMobiliteit

Fietsers zijn goed voor de

Eerste ervaringen

omzet. Dit wist ik al langer –

circulatieplan Gent zijn eerder

alle argumenten op een rij!

positief, zo blijkt uit

– http://www.nieuwsblad.be/

VAB-Stadsbarometer.

cnt/blkve_20130427_001 … via

https://www.vab.be/nl/

@nieuwsblad_be

nieuws/2017/4/27/
circulatieplangent …

@JSadikKhan
Compared to the cost of
roads, pedestrian- and
bike-friendly streets are
the budgetary equivalent of
change found between sofa
cushions
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@BenWeyts
Handje toegestoken op
applausdag @FietsersbondBE.
En vanzelfsprekend ook zelf
met f iets v Dworp nr BRSL –
sneller dan met wagen id f ile.

KENNISBANK

Stefan Dewickere

Aannemers vinden het draaiboek
terug op de website ‘werken aan
het openbaar domein’ via
www.ondernemeninantwerpen.be/
advies-en-ondersteuning/zaken-doenmet-de-stad/werken-aan-het-openbaar-domein.

Het volledige artikel vindt u op
www.fietsberaad.be/kennisbank

Draaiboek openbare ruimte Antwerpen
In het bestuursakkoord voor 2007-2012 formuleerde het stadsbestuur de ambitie om van
Antwerpen een aangename en leefbare stad te maken. Als onderdeel daarvan maakte de stad
een handleiding voor de aanleg van het openbaar domein in de Scheldestad: het draaiboek
openbaar domein.
Het draaiboek openbaar domein formuleert de principes
die de stad Antwerpen hanteert bij de ontwikkeling
en aanleg van de publieke ruimte over de hele stad,
districten incluis. Het handboek speelt in op de gewenste
maatvoering van het openbaar domein, maar ook op
materiaal- en kleurgebruik. Het zijn ontwerprichtlijnen
die de basis van ruimtelijke kwaliteit moeten leggen. De
ontwerpprincipes zijn geïnspireerd op vier basiswaarden:
leefbaarheid, duurzaamheid, beeldkwaliteit en
veiligheid. Die vormen het uitgangspunt van alle
ontwerpkeuzes en maken ze duidelijk.
Op het gebied van verkeersveiligheid is het STOPprincipe (Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens
Openbaar vervoer en dan pas Personenauto’s) het
uitgangspunt. De nadruk ligt op de bevordering
van langzaam verkeer, de stimulering van het
gebruik van openbaar vervoer en de verhoging van
het comfort voor de zachte weggebruiker. Om het
fietscomfort te verzekeren koos de stad voor asfalt
als standaardverharding voor fietspaden. Ook aan
overgangen met andere verhardingen streeft ze een
naadloze overgang in asfalt na (‘goot noch boordsteen’).
Sinds de publicatie van het draaiboek zijn alle

fietspaden volgens deze standaard (her)aangelegd.
Hierdoor garandeert Antwerpen een hoge kwaliteit
voor fietspaden en een gestage verbetering van de
fietskwaliteit bij de hernieuwing van het stratennet.
Het draaiboek werd opgesteld in samenwerking met
verschillende interne en externe adviesorganen
(Fietsersbond, brandweer, jeugddienst, SW Ruimtelijk
beleid, AG Stadsplanning, Ouderenraad Antwerpen,
De Lijn…). Dit intensieve proces heeft een standaard
met een ruim draagvlak opgeleverd. Door het gebruik
van fiches is het draaiboek een dynamisch document
dat flexibel is in gebruik. Fiches kunnen wijzigen en er
kunnen er ook nieuwe bij komen.
De stad hanteert het draaiboek stadsbreed bij iedere
aanleg en heraanleg. Het bevat ontwerpoplossingen
qua maatvoering en uitvoering, wat rechtstreeks
invloed heeft op de kwaliteitsverhoging van ontwerp
en uitvoering. Het is ook een leidraad voor de
adviesformulering tijdens de goedkeuringsprocedure,
onder andere in de commissie Openbaar Domein.
Wouter Pelgrims is redacteur voor Fietsberaad
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BELEID

MET DE LEASEFIETS
NAAR HET WERK
Hoe het lang verwachte mobiliteitsbudget er precies zal
uitzien, is nog niet duidelijk. Dat weerhoudt bedrijven er
niet van om op zoek te gaan naar alternatieven voor de
bedrijfswagen. De leasefiets is in opmars. Ook 24 medewerkers van de gemeente en het OCMW van Wachtebeke
gebruiken hem voor hun woon-werkverplaatsingen.
TEKST BART VAN MOERKERKE FOTO STEFAN DEWICKERE

D

e komende maanden zal er
wellicht duidelijkheid komen
over de invulling van het mobiliteitsbudget (zie inzet). Intussen
zijn er al ondernemingen die hun
werknemers de kans geven een fiets
te leasen. Steven Roeland, bereikbaarheidsmanager Voka-Kamer van
Koophandel Antwerpen-Waasland,
licht het systeem toe. ‘De werknemer
betaalt gedurende drie of vijf jaar
een leasingbedrag voor het aanschaffen van een fiets. Dat gebeurt
via het brutoloon, op die manier kost
de fiets eigenlijk maar de helft van
als hij die persoonlijk met zijn nettoloon zou aankopen. Bovendien kan
de medewerker een fietsvergoeding
krijgen voor zijn woon-werkverplaatsing. Vaak komt het erop neer dat
die fietsvergoeding even groot is als
het leasingbedrag via het brutoloon.
Als het leasecontract afloopt, heeft
de werknemer dus een gratis fiets.
En die kan bijdragen aan het vinden
van een goede balans tussen werk
en privéleven, want de dagelijkse
frustratie om ’s morgens tijdig op het
werk te geraken en ’s avonds tijdig
terug thuis te zijn, zorgt voor grote
druk.’
EEN DEEL VAN DE OPLOSSING
De (lease)fiets heeft ook voordelen
voor de werkgever. Fietsende medewerkers komen minder gestresseerd
op het werk aan en dat komt de
organisatie ten goede. Hun gezondheid vaart wel bij de lichaams-
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beweging en dat leidt tot minder
ziekteverzuim. Steven Roeland: ‘Een
systeem van leasefietsen kan ook
een element zijn in het aantrekken
van nieuwe medewerkers want een
vlotte bereikbaarheid van de werkplek wordt steeds belangrijker voor
kandidaat-medewerkers.’ De kosten
voor de leasefiets zijn 120 procent
aftrekbaar voor de werkgever. Maar

sterk in op carpooling. Fietsleasing
is een belangrijk instrument maar
er bestaat niet één toveroplossing
om het woon-werkverkeer vlot te
trekken. Vaak gaat het over een com-

EEN SYSTEEM VAN LEASEFIETSEN KAN OOK EEN
ELEMENT ZIJN IN HET AANTREKKEN VAN NIEUWE
MEDEWERKERS WANT EEN VLOTTE BEREIKBAARHEID
VAN DE WERKPLEK WORDT STEEDS BELANGRIJKER
VOOR KANDIDAAT-MEDEWERKERS.
een onderneming die het gebruik
van de (lease)fiets promoot voor het
woon-werkverkeer moet natuurlijk
wel investeren in een goede fietsenstalling, oplaadpunten voor batterijen, kleedruimtes en douches. Ook
administratief vraagt het inspanningen. Dat weerhoudt steeds meer
bedrijven er niet van om de leasefiets een kans te geven. Een van de
meest succesvolle voorbeelden is
Atlas Copco in Wilrijk. Van de 2700
werknemers hebben er al om en bij
de 500 een leasefiets. De vereiste is
dat ze minstens een keer per week
de woon-werkverplaatsing met de
fiets afleggen. In de praktijk zijn er
veel dagelijkse fietsers. ‘Maar,’ zegt
Steven Roeland, ‘het bedrijf zet ook

binatie van fiets, openbaar vervoer,
carpooling en collectief vervoer.’

Het mobiliteitsbudget:
wat wordt het?
De bedrijfswagen is voor werkgevers een
fiscaal aantrekkelijke manier om werknemers
een stevig extraatje toe te stoppen. In
Knack van 18 januari 2017 schatte professor
Dirk Lauwers dat de fiscale aanmoediging
neerkomt op een onrechtstreekse subsidie
van de bedrijfswagen van drie tot vier
miljard euro per jaar. En er is natuurlijk de
impact van de ongeveer 400.000 Belgische
bedrijfswagens op de files en op het milieu.
Intussen is zowat iedereen het erover eens
dat er iets moet gebeuren. De bedrijfswagen

Als werkgever investeer je best ook in een goede fietsenstalling,
oplaadpunten voor batterijen, kleedruimtes en douches.

WACHTEBEKE ZET DE STAP
Niet alleen de privésector heeft
de leasefiets ontdekt, het idee
spreekt ook lokale besturen aan. De
gemeente en het OCMW Wachtebeke
hebben begin 2017 samen met Max
Mobiel vzw een project opgezet.
Max Mobiel is een sociale-economiebedrijf dat de duurzame mobiliteit in de Gentse regio wil bevorderen. De vzw stelt verschillende
types leasefietsen ter beschikking:
een stadsfiets, een elektrische fiets,
een plooifiets. Medewerkers van
gemeente en OCMW met een contract van onbepaalde duur of met
een statutaire aanstelling kunnen

zou plaatsmaken voor een mobiliteitsbudget.
De grote vraag is hoe dat eruit zal zien. De
regering Michel I, die het budget in haar
regeerverklaring heeft ingeschreven, liet in
maart in haar kaarten kijken. In de openbare
aanbesteding voor het uitschrijven van de
wetgeving over het mobiliteitsbudget staat
dat wie nu een bedrijfswagen heeft die kan
inruilen voor extra nettoloon: cash for car. Een
maand later maakten de sociale partners hun
advies bekend. Voor hen kan de werkgever de
werknemer een mobiliteitsbudget aanbieden.

instappen. Wie voltijds werkt, engageert zich om minstens veertig keer
per jaar met de leasefiets naar het
werk te komen, wie deeltijds werkt
dertig of twintig keer. Dat wil zeggen
dat de fiets ook voor privéverplaatsingen gebruikt kan worden. Belangrijk is dat voor het privégebruik geen
‘voordeel alle aard’ aan de fiscus is
verschuldigd.
Gemeente en OCMW stimuleren
de formule door middel van een
jaarlijkse tussenkomst. Die bedraagt
265 euro voor iemand die voltijds
werkt, 198,75 euro en 132,50 euro
voor deeltijdse medewerkers. Afhankelijk van het type fiets en van hun

De werknemer kan de bedrijfswagen
vervangen door duurzame vervoermiddelen
en -diensten. Hij moet ook kunnen kiezen
voor een goedkopere bedrijfswagen en die
combineren met trein, bus, tram, fiets. Het
inzetten van het budget voor duurzame
vervoerwijzen moet worden gestimuleerd. Het
saldo van het budget dat niet naar mobiliteit
is gegaan, kan op het einde van jaar cash
worden uitgekeerd. Mobiliteitsorganisaties
als Febiac, Touring en VAB zitten op dezelfde
lijn, ook zij zijn geen voorstander van het

werkregime (vol- of deeltijds) leggen
de medewerkers ieder jaar een som
bij die varieert van 0 tot 612,50 euro.
Uiteraard hebben ze recht op een
fietsvergoeding. In het leasecontract
zijn de kosten voor een halfjaarlijks onderhoud en het herstel door
normale slijtage, bijstand bij pech en
een diefstalverzekering inbegrepen.
Als het contract na vier jaar afloopt,
kunnen medewerkers de fiets van
Max Mobiel overnemen tegen
betaling van de restwaarde. Alle
bepalingen zijn vastgelegd in een
afsprakennota tussen medewerker,
lokaal bestuur en Max Mobiel. ‘‘Het
systeem heeft veel voorbereiding
en heel wat telefoontjes naar de
RSZ gevraagd omdat alles uiteraard
wettelijk volledig in orde moest zijn,’
zegt mobiliteitsschepen Rudy Van
Vlaender. ‘Medewerkers kunnen twee
keer per jaar instappen, in december
en juni. Bij de lancering eind vorig
jaar hebben 24 mensen ingetekend, binnenkort is er de tweede
oproep. De leasefietsen passen in
het engagement van de gemeente
om de CO2-uitstoot tegen 2030 met
veertig procent te verminderen.
En als “gezonde gemeente” zijn we
ook bekommerd om de gezondheid
van onze medewerkers. We hopen
natuurlijk dat ze de fiets ook privé zo
veel mogelijk gebruiken.’
Bart Van Moerkerke is redacteur voor
Fietsberaad Vlaanderen

cash-for-carprincipe. En dan is er de Brusselse
regering die begin mei een maatregel
voorstelde die begin 2018 van kracht zou
worden. Ondernemingen zouden verplicht
worden om de werknemers die in Brussel
werken en een bedrijfswagen hebben, ook
een treinabonnement of een deelfiets aan te
bieden. De federale regering legt ondertussen
de laatste hand aan een wetsontwerp dat
een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
mogelijk maakt voor de snelle elektrische fiets
(speed pedelec). Wordt vervolgd.
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Tom Blockeel is
mobiliteitsambtenaar in Zulte,
Centrumstraat 8, 9870 Zulte,
openbarewerken@zulte.be

Stefan Dewickere

Fietsstraat Zulte

Het volledige artikel vindt u op
www.fietsberaad.be/kennisbank

Een actieplan voor verkeersleefbaarheid
in Zulte
Bij het begin van de
lopende bestuursperiode
nam het gemeentebestuur
de princiepsbeslissing
een globaal verkeersleefbaarheidsplan
op te maken voor het
hele grondgebied. Het
studiebureau Vectris
begeleidde de gemeente,
en in de eerste plaats de
verantwoordelijke dienst
mobiliteit.
Ook de Zultse bevolking
maakte het plan mee op.
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In het najaar van 2014 waren er
inspraakvergaderingen per deelgemeente. Met de inbreng van de
inwoners kon de gemeente knelpunten inventariseren. Op basis hiervan
kwam een conceptnota met voorstellen voor oplossingen tot stand.
Tijdens infovergaderingen in april
2015 stelde de gemeente de plannen
voor. Op basis van de reacties en
suggesties van de inwoners zijn de
plannen dan nog verfijnd en aangepast.
Nu is er een actieplan opgesteld met
diverse maatregelen die iets moeten
doen aan problemen in verband met
snel verkeer, sluipverkeer, gevaarlijke situaties in smalle straten,
zwaar verkeer van en naar de industriezone en onveilige kruispunten.
De eerste maatregelen zijn ondertussen in uitvoering. In deelgemeente
Machelen komen er onder andere
verhoogde inrichtingen op de kruispunten, wegversmallingen en een
veilig tweesporenpad op een weg die
nu stoffig is. In deelgemeente Olsene
wordt de schoolomgeving verkeers-

veiliger door eenrichtingsverkeer in
twee straten die tegelijk omgevormd
worden tot fietsstraten, en door de
aanleg van een plateauplein op een
kruispunt. De gemeente neemt ook
snelheidsremmende maatregelen in
andere straten. Voor deelgemeente
Zulte moeten vrachtwagensluizen
het zware vervoer uit een woonwijk
weghouden. Hier zijn ook snelheidsremmers gepland.
Tijdens de lopende legislatuur is er
een budget van ruim 300.000 euro
vrijgehouden voor een eerste reeks
maatregelen. Ook bevat het plan
maatregelen die Zulte meeneemt
in lopende ontwerpopdrachten. De
gemeente kijkt wel verder dan de
huidige bestuursperiode. Daarom
zijn er ook al maatregelen gepland
voor na 2018. De budgetten moet het
bestuur in de volgende legislatuur
vaststellen.
Wouter Pelgrims is redacteur
voor Fietsberaad Vlaanderen

DE
FIETSmaat
Wie over de fiets wil praten, moet zijn maten kennen...
90 cm (80 - 100 cm)

BUITENMAATSE FIETSEN

20 cm
(15-25 cm)

Buitenmaatse fietsen kunnen goed zonder hulp zelfstandig blijven staan. Omdat
deze fietsbeugel veel lager is, ontmoedigt hij gebruik door standaardfietsen
en kunnen buitenmaatse fietsen toch goed verankerd worden.

BASISVORM
80 cm

125 cm

25 cm

Max.5 cm

Max.5 cm
25 cm

25 cm

Betonijzer
door buis
en fundament

≥ 50 cm

Betonijzer
door buis
en fundament

≥100 cm
≥ 180 cm

≥100 cm

≥ 280 cm

≥100 cm

≥ 250 cm

≥80 cm

≥110 cm

90°

Antiparkeerpaaltjes

dubbellaags fietsparkeren

≥ 45 cm

straat

≥ 45 cm

0

cm

45°

Draaicirkel
met fiets
aan de hand

≥ 100 cm

≥

≥ 200 cm

10

265 cm

Antiparkeerpaaltjes

280 cm

straat
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Bovenstaande visualisaties zijn een synthese van het Brusselse Vademecum Parkeervoorzieningen, Draaiboek openbaar Domein Stad Antwerpen en richtlijnen van het Gentse Mobiliteitsbedrijf.

