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WA AROM FIETS IK?

Naam Steven Matheï
Functie burgemeester
Stad Peer
Aantal fietsen 1
Favoriete fiets Een gewone
stadsfiets waarmee ik mijn korte
verplaatsingen in Peer zoveel
mogelijk probeer af te leggen.
Fietskilometers per jaar Ik ben
recent overtuigd om mijn fiets
niet meer alleen sporadisch maar
gewoon dagelijks te gebruiken. De
teller loopt!
Ik fiets omdat… het gezond is en
maakt dat ik met een frisse geest
de werkdag aanvat. Bovendien is
het ook praktisch en genieten de
kinderen mee, wanneer ik ze met
de fiets naar school breng.

Ook nu de fietsstraat er ligt,
willen we nog extra aandacht aan
fietsen blijven besteden. Zo zijn
we de eerste stad in Vlaanderen
die zelf samen met de lokale
fietshandelaars een project heeft
opgezet om de inwoners een
heel jaar lang elektrische fietsen
ter beschikking te stellen. Ook
openden we een fietssalon waar
via sociale tewerkstelling fietsen
gerecycleerd en gegraveerd werden
en workshops gegeven werden.
Daarnaast blijven we uiteraard
investeren in nieuwe en veiligere
fietspaden.
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Mooiste fietsrealisatie
Begin december 2016 werd in
Peer de fietsstraat geopend. Na
een intens participatietraject
met bewoners, handel en horeca
werden de hobbelige kasseien
vervangen door een rijweg met
aangenaam fietscomfort, waar de
fietser voorrang heeft en de auto
te gast is. Bijzonder is dat deze
600 meter lange fietsstraat dwars
door het historische stadscentrum
loopt.
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De juiste verf en vorm
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Op de cover van dit magazine staat de nieuwe oversteekmarkering voor fietsover‑
steken uit de voorrang. Ze is het resultaat van nauwgezet maar soms ook langzaam
vorderend overleg tussen de wegbeheerders, vertegenwoordigers van de politie‑
diensten, de Fietsersbond, VIAS (het vroegere BIVV) en het departement Mobiliteit
en Openbare Werken. Dat overleg laat goed zien welke rol Fietsberaad Vlaanderen
kan spelen: stakeholders samenbrengen, naar elkaars inzichten luisteren, samen het
probleem definiëren en vanuit dat gedeelde standpunt met kennis van zaken werken
aan een oplossing die elke wegbeheerder kan toepassen.
Los van het feit dat aan de nieuwe markering nog verfijningen aan te brengen zijn,
heeft het proces de wegbeheerders ook overtuigd dat er voor weggebruikers maar
twee types oversteekbewegingen zijn: één ‘in de voorrang’ en één ‘uit de voorrang’.
Toch zijn er veel meer markeringen voor fietsers. Met veel goede bedoelingen zijn ze
tot stand gekomen, maar in de dagelijkse praktijk heeft dat niet altijd meer duidelijk‑
heid opgeleverd. Logisch gevolg daarvan is dat weggebruikers, in dit specifieke geval
zowel fietsers als automobilisten, niet altijd begrijpen wat er aangegeven staat en
elkaars gedrag soms ook fout interpreteren. Soms is verkeersveiligheid ook gewoon
eenvormigheid nastreven. Een kwestie van de juiste verf en de juiste vorm dus.
Binnen het overlegplatform dat Fietsberaad Vlaanderen samenbracht, zullen we
pleiten voor verdere sanering en vereenvoudiging van de gebruikte oversteekmarke‑
ringen voor fietsers. Dat moeten er uiteindelijk ook twee worden: een in de voorrang
en een uit de voorrang. Ook de wegcode kan op die manier veel eenvoudiger. Laat
dat nu net de oefening zijn. Die wil men al langer aanpassen en vereenvoudigen. Wat
de oplossing ook wordt, het is er een die snel kan en in de uitvoering op het terrein
alleen maar wat verf vraagt. Geen onoverkomelijke kosten dus.
Intussen hebben het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse gemeenten in
ieder geval al het initiatief genomen en het debat erover geopend.

Wout Baert
programmamanager

Verantwoordelijk uitgever
Mieck Vos, algemeen directeur VVSG
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Fietscongres 2018

SPRINT

GEZONDHEID OP DE
AGENDA VAN DE
LOKALE VERKIEZINGEN
Vlaams Instituut Gezond Leven en partners
willen gezondheid op de agenda van de
lokale verkiezingen
Gezondheid wordt alsmaar belangrijker in ons
dagelijkse leven. Stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer bewegen, … Mensen maken
bewuste keuzes om gezonder te gaan leven
en zijn bekommerd om hun leefomgeving.
Dus heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven
samen met partners een fictieve partij in het
leven geroepen: de Partij voor een Gezonde
Gemeente (PGG). Waarom PGG? Het volledige
Vlaamse preventielandschap wil met deze campagne aandacht vragen voor een kerngezonde
leefomgeving en gelijke gezondheidskansen
voor iedereen. Tegen 2025 willen ze van elke
stad of gemeente een Gezondere Gemeente
maken. Als beleidsmaker kan ook u een beleid
maken met 'gezond' verstand. Zin in gezonde
gemeente 2.0?
Plaats gezondheid op uw programma voor de
lokale verkiezingen van 14 oktober 2018!

_
Meer info: http://pgg.gezondegemeente.be

UW PROJECT OP HET FIETSCONGRES 2018?
Hoe kronen we de fietser in Vlaanderen tot koning van de weg? Durven we radicale
keuzes maken? Hoe geven we pedaalridders meer ruimte en veiligheid?
Op dinsdag 5 juni bent u van harte welkom in Mechelen voor het Fietscongres 2018
van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), Fietsberaad Vlaanderen, de Vlaamse
overheid en stad Mechelen. Deze keer trekken we resoluut de kaart van de fiets.
Tijd om het beleid eens op z’n kop te zetten met de fiets op kop!

“ Elke stad kan doen wat fietshoofdstad Kopenhagen deed.
Het is gewoon en kwestie van beginnen.” –
			

Mortel Kabell (milieuburgemeester Kopenhagen)

Schrijf mee aan het programma
Wil u bijdragen aan het Fietscongres 2018? Wil u uw project, idee of beleid delen?
Dien dan voor 16 december uw voorstel in via www.fietscongres.be.

UITREIKING AWARDS FIETSGEMEENTE/-STAD
Tijdens het Fietscongres maken we bovendien de winnaars van de
titel Fietsgemeente/-stad 2018 bekend. Met deze verkiezing belonen
de VSV en de Vlaamse overheid steden en gemeenten met een subsidie
van 50.000 euro voor hun sterk lokaal fietsbeleid.
Wil u uw realisaties voor het einde van de bestuursperiode nog eens extra
in de kijker zetten? Stel u dan zeker kandidaat. Staat uw fietsbeleid nog niet
op punt, maar kan u wel uitpakken met knappe acties? Dan gaat u misschien naar
huis met één van de zes deelawards.
Meedingen kan tot en met 15 december via www.fietsgemeentestad.be.
Veel succes!
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Fietsersbond wil fietsbeleid op
de agenda van politieke partijen
Fietsersbond

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

ren. Steden en gemeenten kunnen duidelijke
keuzes maken in het voordeel van de fietser
en de voetganger.

De Fietsersbond gaat in gesprek met alle Vlaamse politieke partijen over het fietsbeleid
in steden en gemeenten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
De organisatie wil tips geven voor het hele schepencollege om van hun gemeente een
fietsvriendelijke gemeente te maken. Fietsbeleid is immers een teamsport en het idee
dat enkel de schepen van mobiliteit zich met fietsen bezighoudt, is achterhaald.
Een goed fietsbeleid wordt gedragen door het hele schepencollege.
Via deze weg wil de fietsorganisatie gemeentebesturen vertrouwd maken met het concept
van een geïntegreerd fietsbeleid, waarvoor
elke schepen met zijn eigen bevoegdheden
verantwoordelijk is. Elke schepen kan de fietstoets gebruiken als hulpmiddel om bij elke
beslissing binnen zijn beleidsdomein de vraag
te stellen wat de mogelijke impact is op het
fietsgebruik.
Een gemeente die is ingericht op maat van
fietsers en voetgangers heeft veel voordelen:
efficiënt gebruik van beschikbare ruimte, meer

leven op straat, meer sociale controle, meer
verkeersveiligheid, een betere bereikbaarheid,
properder lucht en een gevoelige verbetering
van de algemene levenskwaliteit. Kortom, een
fietsgemeente is een aantrekkelijke gemeente.
De Fietsersbond vraagt om fietsers en voetgangers maatgevend te maken in woonwijken,
handelskernen, schoolomgevingen en andere
drukbezochte plekken. Dit betekent dat
gemeentebesturen minder denken in termen
van autodoorstroming, maar eerder in termen
van het aantal mensen dat ergens kan passe-

Met een aanwezigheid in 80 gemeenten kan
de Fietsersbond sterk wegen op het beleid. De
lijst met 10 tips wil alle gemeenten uitdagen
om in 2024 fietsen in de gemeente vanzelfsprekend te maken. Het is duidelijk dat
hiermee de aanzet is gegeven om het fietsbeleid op de politieke agenda van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te krijgen.

_
Lees de tips online op de website van de
Fietsersbond, of vraag de papieren versie aan
via info@fietsersbond.be.

PERSKOERIER
“We stellen bij verkeersover‑
tredingen of ongevallen heel
dikwijls vast dat de oorzaak te
zoeken is in het feit dat mensen
de wegcode niet toepassen om
de eenvoudige reden dat ze
die niet kennen. Die wegcode
wordt ook alsmaar ingewikkel‑
der, maar problemen doen zich
bijvoorbeeld ook voor bij jonge
fietsers. Zij missen net als veel
oudere mensen de basiskennis
die ze pas opdoen wanneer ze
studeren voor hun rijexamens.

Daarom moeten we daar drin‑
gend iets aan doen.”
Dirk Van Aerschot, korpschef
politiezone Geel-LaakdalMeerhout, Gazet van
Antwerpen/Kempen,
31 augustus 2017
“Realitycheck: steeds meer
stadsbewoners verkiezen benen
of fiets boven de wagen, omdat
ze hun straten leefbaar, gezond,
gezellig en veilig willen houden.
Die evolutie komt van onderuit

en brengt nieuwe uitdagingen
mee. Het wordt dringend tijd
dat politieke bestuurders die
roep beantwoorden.”
Bart Eeckhout – De Morgen –
19 oktober 2017
“De leeftijd van 25 jaar is
blijkbaar een kantelmoment
voor veel jongeren. Zolang ze
studeren, verblijven ze vaak in
een stad en verplaatsen ze zich
met de fiets en het openbaar
vervoer. Maar dan vinden ze

een job en stichten ze een
gezin of gaan alleen wonen. En
plots vinden ze een wagen een
absolute noodzaak en kunnen
ze zich geen leven zonder auto
meer voorstellen.”
Maarten Matienko van VAB,
Het Nieuwsblad,
13 november 2017
“Als de Vlaming het over een
mobiliteitsprobleem heeft,
bedoelt hij dat hij ergens niet
geraakt met de wagen. Daar

moeten we van af. Het moet
gaan over toegankelijkheid
voor iedereen. Voor mij zijn de
kleine wieltjes richtinggevend.
De rollator van de bejaarde,
het fietsje van de kinderen. Zij
moeten zich comfortabel en
veilig kunnen bewegen door de
straten. Als het voor hen werkt,
werkt het voor iedereen.”
Jan Vermeulen, burgemeester
van Deinze, De Standaard,
21 oktober 2017
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Gil Peñalosa: ‘Wie de openbare ruimte slecht inricht voor
voetgangers, zegt in feite dat ze tweederangsburgers zijn.’
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INTERVIEW

Gil Peñalosa

Het gaat niet om
de toekomst
Wat meteen opvalt in een presentatie van Gil Peñalosa, is dat het woord
‘mobiliteit’ nauwelijks valt. Hij is er voortdurend mee bezig, maar hij
spreekt over waardigheid, democratie, ethiek. ‘In de afgelopen veertig
jaar hebben we leren overleven, we worden almaar ouder,’ merkt hij op.
‘Nu wordt het de hoogste tijd om te leren leven. En dat kan alleen in
levendige steden.’
tekst marleen capelle foto ' s stefan dewickere

H

et is hier te koud. Het regent te
veel. Het is hier veel te warm. Wij
hebben hier allemaal een auto. Wij
leven niet zo op straat als in Italië.
Zulke opmerkingen krijgt Gil Peña‑
losa, oprichter en voorzitter van 8 80 Cities
en voorzitter van World Urban Parks, ogen‑
blikkelijk te horen, wanneer hij zegt dat we
onze steden in de eerste plaats voor voet‑
gangers en fietsers moeten inrichten. Het is
altijd wel wat. Maar zodra een wijk of straat
werkelijk op maat ingericht is, zie je mensen
de ruimte inpalmen en de stad verlevendi‑
gen. Lopen doen we allemaal, al is het maar
van onze voordeur of vanaf de ingang van de
bibliotheek naar de plek waar we onze fiets

geparkeerd hebben. De kwestie is alleen:
hoe veilig en aangenaam is de omgeving voor
voetgangers? Om dat vast te stellen moeten
we naar de positie van de acht- en de tach‑
tigjarigen kijken. Dat is het principe van 8 80
Cities.
Gil Peñalosa: ‘Bij de beoordeling van de open
ruimte moet je gewoon even denken aan
enkele mensen die je liefhebt. Zou je je doch‑
tertje of je neefje van acht er alleen in op
stap sturen? En je schoonvader, je tante, je
vriendin van tachtig, kan die er alleen rond‑
lopen? Waarschijnlijk zeg je op veel plaatsen
spontaan: “Neen, veel te gevaarlijk!” Dan
is het dus mis. Die achtjarige moet gewoon
kunnen rondlopen zonder in gevaarlijke
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situaties te komen, die tachtigjarige
moet aan de overkant van de straat
geraken zonder dat het licht op rood
springt, als hij nog maar halver‑
wege is. Het is dus niet “van acht
tot tachtig”, maar “zowel acht als
tachtig”, want dan is het ook goed
voor wie nog jonger en nog ouder is
of ertussenin zit. Nu richten we onze
steden nog te veel in alsof er alleen
fitte dertigers rondlopen.’
Wat voor inrichting vraagt de
openbare ruimte om aan die
vereisten te voldoen?
‘Om te beginnen scheiden we alle
verkeersstromen op een goed
doordachte manier. Het is toch al
te gek dat alles in het teken van de
auto is komen te staan? Néén, niet
iedereen heeft een auto, ook niet in
de westerse wereld, minderjarigen
hebben a priori geen auto, ouderen
hebben dikwijls geen auto méér
en een heleboel mensen zouden
er misschien wel een willen maar
kunnen er zich geen veroorloven.
Wie de auto de beste ruimte geeft,
handelt dus ondemocratisch. Wie de
openbare ruimte slecht inricht voor
voetgangers, zegt in feite dat ze
tweederangsburgers zijn.’
‘Voetgangers eerst is toch geen
buitenissige gedachte. Op wereld‑
niveau sterft er iedere minder dan
twee minuten een voetganger. En
daar legt iedereen zich zomaar bij
neer. Als er iedere dag zes passa‑
giersvliegtuigen zouden neerstor‑
ten, dan zouden we ogenblikkelijk
maatregelen tegen de onveiligheid
van vliegtuigen eisen. Waarom
vinden we al die ongevallen op de
grond dan de onvermijdelijke tol
van de moderniteit? Zweden loopt
wat dat betreft voorop. Daar begon‑
nen ze in 1994 met Vision Zero, dat
tot einddoel heeft het aantal doden
en zwaargewonden in het verkeer
tot nul te beperken. Het uitgangs‑
punt is dat mensen zich wel eens
vergissen of verstrooid zijn. Daarom
moeten we onze wegen zo inrichten
dat dit in het verkeer geen dode‑
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lijke gevolgen kan hebben. In 1997
werd Vision Zero opgenomen in de
Zweedse wetgeving.’
‘Het belangrijkste “ingrediënt”
van de stad zijn de voetgangers.
En de slechtste optie is wel de
particuliere auto. Alleen al finan‑
cieel is autobezit niet interessant.
In een land als Mexico slikt het
dertig procent van het gemiddelde
inkomen op. In Europa is dat onge‑
veer 25 procent. Stel je de adem‑
ruimte voor die je krijgt door je die
hap uit je budget te besparen. Het
beste wat een lokaal bestuur voor
de economische situatie van zijn
inwoners kan doen, is ervoor zorgen
dat ze minder auto’s nodig hebben.’
‘In Europa beginnen jongeren steeds

wel veel goede bedoelingen, maar
het zijn vooral feelgoodacties.
Begint er iemand te fietsen, omdat
er fietskaarten of parkeerplaat‑
sen zijn? Neen, zolang fietsen niet
veilig is, hebben mensen niets
aan al die sympathieke pogingen.
Zone 30 rond scholen werkt. Maar
komen kinderen veilig op school
aan, omdat de schoolomgeving
zone 30 is? Mogen kinderen alleen
in een straal van honderd meter
rond de school veilig zijn? Neen,
de hele stad moet zone 30 zijn, en
de schoolomgeving van zeven uur
’s morgens tot zeven uur ’s avonds
zone nul.’
‘Een fiets is trouwens het enige
eerlijke individuele vervoermiddel

‘EEN ONTWIKKELDE STAD IS GEEN STAD
WAAR DE ARMEN AUTO'S HEBBEN, MAAR EEN
WAAR DE RIJKEN HET OPENBAAR VERVOER
GEBRUIKEN.’
meer in te zien dat autobezit geen
na te streven ideaal is. Maar in grote
delen van de wereld willen ze eerst
onze fouten nog maken voordat ze
zo ver zijn. De mobiliteit in de VS
is desastreus, in Houston bijvoor‑
beeld zijn er ieder jaar meer files. In
Los Angeles vinden ze fietsen iets
voor armen. Europa heeft dus een
belangrijke taak om aan de wereld
te tonen hoe het anders kan.’
Maar gaan mensen dan vanzelf meer
lopen en fietsen, als de omstandigheden goed en veilig zijn?
‘Natuurlijk! Mensen worden geluk‑
kig van bewegen. Maar nu rijden ze
merkwaardig genoeg met de auto
naar het fitnesscentrum waar ze
dikwijls nog met een lift of roltrap
de ingang bereiken om dan voor
veel geld binnen zinloos trappen
te beklimmen of ter plaatse te
fietsen. Maar op straat durven ze
niet fietsen. De autoriteiten hebben

voor iedereen. Heeft alleen wie rijk
is recht op individuele mobiliteit?
Een bus met zestig passagiers die
opgehouden wordt door één auto
met één persoon erin, dat is toch
niet logisch.’
Meer lopen en fietsen lost volgens
u niet alleen de verkeersproblemen
op, het maakt ons ook gelukkiger en
gezonder.
‘Nu zitten we in onze steden met
een perfect storm: verkeersconges‑
tie, klimaatverandering, obesitas‑
crisis, economische crisis, langere
levensverwachting. We hebben de
komende decennia nieuwe steden
voor tweeënhalf miljard extra
mensen nodig. We moeten dus
beslissingen nemen over hoe en
waar we willen wonen, hoe we naar
school willen geraken. Het lijkt een
onoverkomelijke berg, maar het
biedt ook grote kansen om het nu
beter te doen.’

Gil Peñalosa: ‘Een ontwikkelde stad is geen stad waar de armen auto’s
hebben, maar een waar de rijken het openbaar vervoer gebruiken.’

‘Ik zeg wel eens: “Sleep at home, live
outside.” Mensen hebben mensen
nodig om te functioneren en geluk‑
kig te zijn. Een mens is gemaakt om
te lopen. Dat kan op een stoep van
twee meter breed, maar op een van
vier meter maakt hij vrienden en
op een van acht meter geeft hij een
feest. Dat blijkt ook bij Ciclovía, het
grootste pop-uppark ter wereld.
Ik begon ermee in Bogotá, toen ik
daar verantwoordelijke voor parken,
sport en recreatie was. In het begin
leek het een beetje een krankzin‑
nig idee, maar het was heel simpel
en het bleek ook te werken: iedere
zon- en feestdag gooien we het hele
centrum open voor zwakke weg‑
gebruikers. Nu komen daar iedere
week 1,3 miljoen mensen wandelen
en fietsen. Het voorbeeld heeft
navolging gekregen, ook in andere
landen.
Ik kan ervan meespreken. Ik heb
een zondag in Guadalajara (Mexico)
meegemaakt. Het was een feest.
Geen enkele auto op straat, overal
fietsers, steppers, rolschaatsers,
wandelaars met of zonder kinderwagen… En op alle pleinen is er
muziek. De filharmonie speelt op
het plein voor het concertgebouw, je

komt onderweg jazzgroepjes tegen,
straatmuzikanten, kinderen die een
instrument bespelen.
‘Dat is toch fantastisch. Straten
kunnen verschillende gebruiken
hebben en ze horen iedereen toe.
Een goed gebruik van de openbare
ruimte leidt tot sociale integratie,
doordat je elkaar er als gelijken
ontmoet.’
Er zullen toch ook wel mensen zijn
die zo’n autoverbod heel lastig
vinden, een aanslag op hun
persoonlijke vrijheid.’
‘Kijk, unanimiteit over beslissingen
kom je zo goed als nooit tegen. Je
vindt overal CAVE-people: citizens
against virtually everything. We
moeten dus de tijd nemen om naar
oplossingen te zoeken, met mensen
blijven praten tot er een zo groot
mogelijke consensus is. De gemeen‑
schap betaalt de publieke sector
om te handelen, niet om twintig ver‑
ontschuldigingen te geven waarom
iets niet kan. We moeten inzien hoe
dringend de veranderingen zijn,
het gaat niet om de toekomst, het
gaat om nu, om onze problemen
van vandaag, om de mensen die nu
ziek worden van de luchtvervuiling
of de obesitas, om de mensen die

nu achtergesteld worden omdat ze
geen auto hebben. Een ontwikkelde
stad is geen stad waar de armen
auto’s hebben, maar een waar de
rijken het openbaar vervoer gebrui‑
ken. We nodigen beslissingnemers
uit eens een week zonder auto te
leven. Wij weten namelijk hoe dat is,
maar we willen dat zij het ook weten.
Misschien worden zachte vormen
van vervoer dan aantrekkelijker. Dat
is echt nodig, want anders zullen de
mensen er niet op overschakelen.
We moeten nadenken over waardig‑
heid: een onaantrekkelijk bushok
waar je in de kou staat en voorbijrij‑
dende auto’s je natspatten, kunnen
we daar mensen mee overtuigen?’
We hebben het nu al de hele tijd
over mobiliteit. Bij een levendige
stad komen toch ook andere
aspecten kijken.
‘Inderdaad, zodra er geen onevenre‑
dig aandeel van de buitenruimte in
beslag genomen wordt door verkeer,
kunnen we andere dingen met onze
straten en pleinen doen. Wat dat
dan is, daar beslissen we samen
over. Veel mensen denken spontaan
aan parken, omdat die schone lucht
en rust leveren. Alleen groen zíén
maakt ons al gezonder. Grote parken
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INTERVIEW

zijn belangrijk, maar daarnaast
hebben kinderen ook kleine buurt‑
parkjes nodig, waar ze zich vlak bij
huis kunnen uitleven. Het moeten
dan wel kinderparken zijn, en geen
hondenparken. In New York is er
geëxperimenteerd met schoolpar‑
ken: stenen speelplaatsen maakten
er plaats voor groene ruimten. Het
bleek ADHD-verlagend te werken.
Speelparken en speelstraten maken
de openbare ruimte levend.’
‘Uiteindelijk start ieder plan met
drie vragen: De eerste, wat willen
we, is er een voor de gemeenschap.
Zij is de expert. “Waar en hoe” is
voer voor architecten en urbanis‑
ten. Beslissen wanneer de realisatie
kan volgen is een opdracht voor het
bestuur. Iedereen leert van ieder‑
een. Tienduizend inwoners of tien
miljoen, steden zijn in se erg gelijk.
De oplossingen zitten gewoon op
een andere schaal. Dat betekent
niet dat we andermans oplossingen
kunnen overnemen. We kijken naar
goede realisaties, passen ze aan en
verbeteren ze nog.’
U zegt nu wel: ‘De gemeenschap is
de expert. Die weet wat er nodig is.’
Maar hoe kom je te weten wat de
kinderen, de jongeren en de ouderen
verwachten?
‘Niet door om zeven uur ’s avonds
een vergadering of een inspraakmo‑
ment te organiseren in het gemeen‑
tehuis. Daar komen ze namelijk niet.
Kinderen vind je op school. Naar het
park gaan heeft geen zin, je moet
juist de kinderen aanspreken die
niet naar het park gaan. Zo kom je te
weten waarom ze niet gaan. Wij gaan
met kinderen praten en geven hun
digitale camera’s waarmee ze acht
uur lang beelden mogen maken van
wat ze goed of slecht vinden. Laat
kinderen hun ideale stad tekenen,
en je krijgt vanzelf een straat met
veel ruimte voor voetgangers en vol‑
ledig gescheiden verkeersstromen.’
‘Oudere mensen zijn ook erg belang‑
rijk: ze hebben gewoon een voor‑
sprong, ze hebben veel gelezen of
gereisd, ze hebben meer kennis en
levenservaring, en toch schrijven we
hen zomaar af wanneer ze op pensi‑
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Gil Peñalosa in en over Gent
Op de Trefdag in oktober gaf Gil Peñalosa een voordracht.
Daarin had hij het ook over Gent.
‘Gent zegt: “Wij willen een kindvriendelijker stad worden.” Dat mag wel wat
ambitieuzer: waar en hoe willen we kindvriendelijk zijn, en kindvriendelijker
dan wie? Zeg maar gerust ineens: “Wij willen de kindvriendelijkste stad van
de wereld zijn.” De aanzetten zijn er. Qua bespeelbaarheid heb ik in Gent heel
mooie dingen gezien: op verschillende pleintjes zie je spellen op wielen. Wat
een geweldig idee! Je kunt die dingen vlot van de ene plek naar de andere
brengen om tijdelijke speeltuinen te creëren. Ook de stadshal in het centrum
is een prachtige plek waar iedereen, dus ook ieder kind, ruimte krijgt om
dingen te doen.’
…en over bedrijfsauto’s
Wanneer iemand in het publiek de vraag stelt wat Peñalosa vindt over de
Belgische gewoonte personeelsleden een bedrijfsauto ter beschikking
te stellen, reageert hij verontwaardigd: ‘Dat is absoluut unfair. Wat een
jarentachtigmentaliteit!’ MC

oen gaan. We moeten hen net overal
bij betrekken, ze hebben meer tijd
om ideeën uit te werken. No retirement but rehirement.’
U haalt aan dat een levendige stad
ook goed is voor de economie. In
een soort onderlinge concurrentieslag zou de ene stad het dan van
de andere kunnen winnen en meer
inwoners aantrekken. Zo’n wedstrijdje groter en beter lijkt me zo
weinig te passen in uw filosofie.
‘Het is ook helemaal niet de bedoe‑
ling dat we mensen uit andere
steden of streken proberen weg te
lokken. Het komt er alleen op aan
de goede mensen – goede inge‑
nieurs, goede timmerlui, goede
leraren, noem maar op – geen reden
te geven om te vertrekken. Heel
veel mensen kunnen immers overal
werken: een goede fietshersteller of
een goede vertaler kan om het even
waar ter wereld wel werk vinden.
Dat ze blijven is een pluspunt voor
de lokale economie, en dat kan een
argument zijn om lokale besturen
te overtuigen om aan een leven‑

dige stad te werken. Groeien is dus
niet de bedoeling, maar ook niet
krimpen.’
Aha, nu snap ik het. Kunt u me tot
slot nog even zeggen wat u in de
loop van de jaren hebt zien veranderen en hoe u zelf veranderd
bent door uw werk?
‘In het algemeen valt het me op dat
veel meer steden en besturen dan
vroeger praten over duurzaamheid,
maar niet voldoende over gelijkheid.
Hier en daar is iemand daarmee
bezig, maar het is marginaal, terwijl
gelijke kansen voor alle inwoners
toch wel een van de topprioriteiten
zou moeten zijn.’
‘In mijn persoonlijke houding stel ik
vast dat ik me vijftien jaar geleden
nooit had kunnen voorstellen dat
het zo doenbaar was het gebruik van
de auto te beperken. Wat dat betreft
ben ik zeker radicaler geworden. De
oplossingen bestaan, de problemen
zijn politiek.’
Marleen Capelle is redacteur
voor Lokaal

KENNISBANK
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Meer informatie
Thomas Jouannot
Chargé d’études en sécurité routière
et pour le développement de l’usage
du vélo
thomas.jouannot@cerema.fr
Tel : 0033 4 72 74 58 69

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

In Parijs mogen fietsers door het rood
In Frankrijk mogen fietsers sinds 2012 rechtdoor of
rechtsaf door het rood rijden. Sinds 2015 mag het zelfs in
alle richtingen, op voorwaarde dat de verkeersveiligheid
van de weggebruikers gegarandeerd blijft. Onder
meer Sceaux en Parijs voerden de verkeersmaatregel
in. Het is de bedoeling de doorstroming voor fietsers
te verbeteren, zonder dat ze zichzelf of andere
weggebruikers in gevaar brengen. Het principe biedt
voordelen: niet alleen de verbeterde doorstroming
voor fietsers zelf, maar ook een daling van het risico op
dodehoekongevallen en minder gebruik van het voetpad
om de lichten te ontwijken. Fietsers dragen meer
verantwoordelijkheid: ze beslissen zelf wanneer het het
juiste moment is om het kruispunt op te rijden.
Het kruisen van een rood licht voor fietsers is toegestaan
wanneer een bord onder het verkeerslicht dat aangeeft,
ofwel door geel knipperende verkeerslichten met
het silhouet van een fiets en daarnaast pijlen die de
toegestane richtingen aanwijzen. De variant met het licht
kan gebruikt worden op kruispunten waar een conflict
kan ontstaan tussen deze maatregel en een fase van de
lichtregeling, bijvoorbeeld op kruispunten met een tram.
De invoering op het terrein valt onder de verantwoorde-

lijkheid van het lokale bestuur. De plaatsing van de
verkeersborden kost maar 70 euro per bord.
De stad Parijs besliste de maatregel bij wijze van
proef in te voeren op veertien kruispunten. Voordat
de autoriteiten de borden plaatsten, werd het gedrag
van de fietsers geobserveerd. Dat werd dan achteraf
vergeleken met het gedrag nadien. Ook peilde men naar
de kennis van het bord.
De resultaten van het proefproject waren positief:
• 80% van de ondervraagden begreep de maatregel (ter
vergelijking: in 2012 bedroeg dit 69%).
• Er viel geen negatieve gedragsverandering te
constateren.
• De fietsers vertoonden geen gevaarlijk gedrag.
• Er werden geen conflicten vastgesteld.
Na het experiment werd de maatregel op alle
kruispunten in Parijs ingevoerd. Tot op heden is deze
maatregel in België niet toepasbaar: er bestaan enkel
verkeersborden voor rechtsaf en rechtdoor door rood.
Wouter Pelgrims is redacteur voor Fietsberaad Vlaanderen
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TOEKOMSTBEELD FIETSPARKEREN
AAN MOBILITEITSKNOOPPUNTEN*
TYPE 1
Grootschalig stedelijk
spoorknooppunt

TYPE 2
Regionaal of stedelijk
spoorknooppunt

TYPE 4
Station of grotere
tram/bushalte

Meer dan 10000
opstappende
treinreizigers

(Sint-Niklaas, Hasselt…)

TYPE 3
Spoor- en busknooppunt in kleinere stad

TYPE 5
Onbemande en/of
perifere opstapplaats
trein of tram/bushalte.
Grote P&R voorziening

Ondergronds /
inpandig

Inpandig (veel) +
overkapt (minder)

Overkapt (veel) +
inpandig (minder)

Overkapt

Overkapt

5%

5%

5%

5%

5%

(Deinze, Aarschot, Turnhout…)

(Haacht, Eeklo…)

(Antwerpen-Berchem,
Gent-Sint-Pieters, Brugge…)

Types
overkapping
en locatie

Types
fietsenrekken

Types fietsen

lockers
e-fietsbatterij

lockers
e-fietsbatterij

optie lockers
e-fietsbatterij

optie fietskluis met
laadinfra

optie lockers
e-fietsbatterij

Functionaliteiten
toegangscontrolesysteem

afgesloten gebouw

afgesloten gebouw

automatische
toegangscontrole

optie collectieve
omheining

optie fietskluis of
fietstrommel

Intensiteit van
toezicht

15’ voor 1ste trein tot
15’ na laatste trein

7-19u

piek + rondgangen

dagelijks

wekelijks

optie

Fietsdienstverlening

- deelfietsen
- fietsonderhoud en
-reparatie
- verkoop, uitleen
accessoires
- opbergruimte
accessoires
- fietsverhuur

- deelfietsen
- fietsonderhoud en
-reparatie
- verkoop, uitleen
accessoires
- opbergruimte
accessoires
- fietsverhuur

- deelfietsen
- (mobiel)
fietsonderhoud en
-reparatie
- opbergruimte
accessoires
- optie fietsverhuur

- optie deelfietsen
- optioneel mobiel
fietsonderhoud
en -reparatie of
zelfserviceset
- optie opbergruimte

optie

- optie deelfietsen
- optie zelfserviceset

* Fietsberaad Vlaanderen voerde het voorbije jaar samen met verschillende stakeholders onderzoek naar stallingsbehoeften voor fietsen aan mo
de steden en gemeenten brachten we de noden van fietsers om hun fiets diefstalveilig en comfortabel achter te laten, in kaart. De volledige rap
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Stappenplan voor fietsparkeren
aan knooppunten
TYPE 6
Kleiner mobiliteitsknooppunt van tram/
bus

Overkapt

Type 7
Opstaphalte tram/bus
of carpoolparking

Type 8
Halte tram/bus
zonder specifieke
voorzieningen

Niet overkapt

enkele nietjes met
extra h-o-h-afstand
optie fietskluis met
laadinfra

optie fietskluis of
fietstrommel

optie

optie deelfietsen

obiliteitsknooppunten. Samen met de Vlaamse overheid, De Lijn, de NMBS en
pporten zie www.fietsberaad.be. Hierboven de samenvattende tabel.

VISIE ONTWIKKELEN
1. Ontwikkel een visie op fietsparkeren: vertrek
van mobiliteitsdoelstellingen en bepaal ambi‑
ties.
NETWERKPLAN
2. Maak een netwerkkaart van je fietsparkeer‑
voorzieningen en bepaal een wensbeeld: wel‑
ke haltes zijn belangrijk, welke minder, welke
fietsparkeervoorziengen zijn er nodig en wie
maakt er gebruik van?
3. Toets de bestaande fietsparkeervoorzieningen
aan het opgemaakte wensbeeld: wat zit goed,
waar kan het beter en welke voorzieningen
ontbreken?
4. Stel een verbeterplan op dat rekening houdt
met geplande werken (korte en lange termijn)
en beleidsprioriteiten. Bespreek dit verbe‑
terplan met alle stakeholders: wegbeheerder,
vervoermaatschappijen, fietspunt, fietsers‑
bond, buurt,…
STALLINGPLAN
5. Maak een ontwerp en bepaal de capaciteit.
Hou rekening met groeiscenario’s, inplanting
op het knooppunt en logische toegangsroutes,
het ontwerp van de stalling en fietsrekken, het
beheerssysteem en toegangscontrole.
6. Hou voor het bouwproces van start gaat re‑
kening met grondposities, de noodzakelijke
vergunningen, uitrusting met nutsvoorzienin‑
gen en signalisatie.
7. Investeer in rekken en kluizen en eventueel
beheers- of toegangscontrolesysteem.
8. Zorg voor duidelijke communicatie met klant:
aanduiden looproutes, reisinformatie,…
BEHEERPLAN
9. Bepaal op welke frequentie de stalling
schoonmaak en onderhoud nodig heeft. Leg
vast wie hiervoor verantwoordelijk is.
10. Bepaal een strategie voor handhaving en
toezicht (o.a. weesfietsen, fout gestalde fi‑
etsen,…).
11. Stimuleer het juiste stallingsgedrag door een
exloitatiestrategie: bepaal de prijs voor (lang‑
durig) parkeer of huren van fietskluizen, VIPplaatsen.
12. Communiceer met de klant: sensibiliseer over
het gebruiksreglement, stimuleer goed gebruik
en maak de stalling bekend (marketing).
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FIETSEN IN GEMENGD VERKEER
De afgelopen jaren hebben verschillende overheden hard gewerkt aan nieuwe fietsinfra‑
structuur van goede kwaliteit. De nadruk ligt dan meestal op de aanleg van fietspaden,
terwijl dat niet de enige vorm van goede fietsinfrastructuur is. De ruimtelijke context van
Vlaanderen maakt het dikwijls onmogelijk alle vervoersmiddelen hun eigen plek te geven.
Dat maakt het noodzakelijk ook andere opties te overwegen. In veel gevallen kan ook
gemengd verkeer zeer goede fietsinfrastructuur zijn, en nog flexibeler ook.
TEKST INGE CAERS EN MARJOLEIN DE JONG (TRIDÉE) BEELD STEFAN DEWICKERE

G

emengd verkeer wordt niet
vaak gezien als een ‘fietsmaat‑
regel’, en het is een weinig
populaire keuze. Komt dit doordat
het minder zichtbaar is als fiets‑
maatregel, door subjectieve onveilig‑
heidsgevoelens, onbekendheid met
het aanbieden van goede randvoor‑
waarden of een gebrek aan financi‑
ële ondersteuning door middel van
bijvoorbeeld subsidies?
Er is kennis beschikbaar in vademe‑
cums en beleidsdocumenten omtrent
wegencategorisering en ontwerp.
Maar de informatie is wel dikwijls
beperkt. Het afwegingskader voor
gemengd verkeer is eng verkeerstechnisch en bijvoorbeeld sterk
gericht op de snelheid en de intensi‑
teit van het autoverkeer. In de vade‑
mecums worden bijna geen richtlij‑
nen gegeven over de wegbreedte en
weginrichting van gemengd verkeer
in functie van de fietsveiligheid,
terwijl er wel richtlijnen zijn voor de
aanleg van fietspaden. Over snel‑
heidsbeleid leven veel vragen en
verschillende visies. Ook elementen
zoals leesbaarheid, continuïteit
en beeldkwaliteit van het publiek
domein maken nog geen deel uit van
het afwegingskader. Verder is ook
aandacht nodig voor het gewenste
menselijk gedrag en het creëren van
een draagvlak voor een bepaalde
oplossing.
WANNEER KIEZEN VOOR MENGEN?
Op een groot deel van het wegennet
mengen we al en accepteren we dat.
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Op verschillende wegen waar vooral
fietsers gebruik van maken, rijdt wel
eens een auto, denk aan dienstauto’s
op jaagpaden of verkeer op land‑
bouwwegen. Dat vindt niemand een
probleem. Tegelijk zijn we het erover
eens dat bij ‘heel veel’ en/of ‘snel’
rijdende auto’s gemengd verkeer
ongewenst is.
Fietsers zijn kwetsbaar en nemen
weinig ruimte in vergelijking met
auto’s. Voor de verkeersveiligheid
van fietsers is het daarom van belang
dat gemotoriseerd verkeer rustig
rijdt, zodat fietsers tijdig opgemerkt
worden en het rijgedrag kan worden
aangepast om ongevallen te vermij‑
den. Ook voor het comfort van de
fietser is het van belang dat de hoe‑
veelheid verkeer bij menging beperkt
is. Als er weinig verkeer is, kunnen
fietsers bij een beperkt snelheids‑
verschil de gehele rijweg gebruiken,
terwijl dat niet comfortabel is bij
hogere verkeersintensiteit. Fietsers
worden dan naar de rand van de weg
gedrukt, ze hebben vaak te weinig
ruimte en moeten de uitlaatgassen
slikken. Kortom: Mengen is accepta‑
bel, maar er zijn voorwaarden. Om
deze nauwkeurig te bepalen start
Fietsberaad begin 2018 met een
onderzoek naar fietsen in gemengd
verkeer: Hoe kan gemengd verkeer
gezien worden als een logische, goed
aanvaarde en volwaardige fietsmaat‑
regel?
Op dit moment is het niet helemaal
duidelijk op welke problemen weg‑
beheerders botsen en welke onder‑

werpen meetellen om al dan niet te
kiezen voor gemengd verkeer. Fiets‑
beraad Vlaanderen heeft daarom
besloten om dit najaar al de breedte
van het werkveld te verkennen, zowel
qua betrokkenen als qua inhoud.
Aan de hand van een vragenlijst
werden diverse stakeholders zoals
de Vlaamse overheid, provincies,
gemeenten, de Fietsersbond en
adviesbureaus geïnterviewd over
hun kennis en ervaring betreffende

projecten met gemengd verkeer.
Daarnaast werden huidige richtlijnen
en beleidsdocumenten die relevant
zijn voor gemengd verkeer en goede
buitenlandse praktijken geïnventari‑
seerd. Adviesbureau Tridée heeft dit
verkennende onderzoek uitgevoerd
en alle informatie in een adviesnota
gebundeld ter voorbereiding van
het uitgebreide onderzoek dat begin
volgend jaar start.
EERSTE VASTSTELLINGEN
De interviewrondes leverden
enkele interessante vaststellingen
op. Bij de discussie over scheiden
of mengen wordt in Vlaanderen
vandaag veel aandacht besteed aan
bestaande intensiteiten en snelhe‑
den. In Nederland daarentegen gaat
men uit van het gewenste gebruik
en de gewenste snelheid door de
functie van de weg als uitgangspunt
te nemen. Bij erftoegangswegen is
mengen steeds het uitgangspunt.
Het begrip ‘verblijfsgebied’ wordt in
Nederland gekoppeld aan de functie:
toegang geven tot percelen. Een ver‑
blijfsgebied bestaat hier steeds uit

erftoegangswegen. Binnen een ver‑
blijfsgebied zijn de snelheden steeds
30 km/u binnen de bebouwde kom
en 60 km/u erbuiten. De verkeersin‑

IN VLAANDEREN
LIGT DE KLEMTOON
STERK OP HET
SNELHEIDSASPECT EN
OP SLUIPVERKEER EN
VEEL MINDER OP DE
FUNCTIE, NAMELIJK
VERBLIJVEN.

tensiteit wordt laag gehouden door
circulatiemaatregelen, waardoor
mengen veilig en verantwoord is. In
Vlaanderen wordt de term ‘verblijfs‑
gebied’ ook gebruikt maar niet een‑
duidig, het kan zowel erftoegangs‑
wegen als gebiedsontsluitingswegen
omvatten. En een verblijfsgebied is
in Vlaanderen niet gekoppeld aan
een snelheid, zowel 30 als 50 km/u
kunnen er voorkomen. Bij ons ligt de

Mengen is pas acceptabel bij aangepaste snelheid en intensiteiten.

klemtoon sterk op het snelheids‑
aspect en op sluipverkeer en veel
minder op de functie, namelijk
verblijven. Verkeerscirculatie wordt
vaak gericht op straten waar er pro‑
blemen zijn en minder beschouwd
als een consequente gebiedsge‑
richte maatregel.
Uit de interviews blijkt ook dat het
bewust mengen van auto en fiets
steeds meer geaccepteerd wordt
in Vlaanderen, maar zeker nog niet
standaard is. Zowel weggebruikers
als beleidsmakers hebben vaak
nog het idee dat er pas iets voor de
fietser is gedaan, als er zichtbare
‘fietsmaatregelen’ zijn gerealiseerd.
En dit is dan vlug gelijk aan de
aanleg van aanliggende of vrijlig‑
gende fietspaden. Suggestiestroken
worden nogal eens gezien als een
soort van ‘bijna-maar-net-niet-fiets‑
paden’ en niet als logisch onder‑
deel van een situatie met gemengd
verkeer. Tegelijkertijd wordt er
gefietst in woonwijken en in het
buitengebied zonder dat er speciale
voorzieningen zijn gerealiseerd. En
dit wordt over het algemeen ook
prima geaccepteerd op momenten
dat het goed kan – dus bij aange‑
paste snelheden en geringe verkeer‑
sintensiteit. Het is zeker niet zo dat
gemengd verkeer niet kan en dat het
niet wordt geaccepteerd. Het lijkt er
eerder op dat gemengd verkeer niet
als een volwaardige fietsmaatregel
wordt erkend binnen de discussie
over fietsmaatregelen.
Fietsberaad Vlaanderen wenst
dit om te buigen op basis van het
onderzoek naar fietsen in gemengd
verkeer. Hiermee willen we kennis
aanbieden waarmee overheden
op een gefundeerde manier meer
kunnen inzetten op gemengd
verkeer.
Inge Caers is projectmedewerker bij
Fietsberaad Vlaanderen, Marjolein De
Jong werkt bij adviesbureau Tridée

Meer info:
De volledige verkenningsnota
vindt u op www.fietsberaad.be.
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NIEUWE FIETSOVERSTEEKMARKERINGEN OP KRUISPUNTEN
Fietsoversteken op kruispunten uniform aanduiden is een belangrijke stap naar grotere
verkeersveiligheid. Fietsberaad Vlaanderen heeft daarom het initiatief genomen een
werkgroep op te richten die een ondubbelzinnig en gedragen voorstel van markeringen
voor fietsoversteken moet formuleren. De installatie van deze werkgroep kwam er naar
aanleiding van verschillende opmerkingen die de VVSG, de Vlaamse overheid en Fietsbe‑
raad Vlaanderen verzamelden over de verwijdering van de fietsoversteekmarkering op
kruispunten van gewestwegen.
TEKST INGE CAERS BEELD BART LASUY

V

erschillende steden, gemeen‑
ten en afdelingen van de
Fietsersbond meldden dat
het verwijderen van de markerin‑
gen – blokkenmarkering, maar ook
fietspadmarkeringen dwars op de
voorrang – niet op de juiste plaats
gebeurde en dat het een onveilig
gevoel creëerde. Uit verdere inven‑
tarisatie van kruispunten bleek ook
dat niet alleen het Vlaamse Gewest
maar ook de lokale wegbeheerders

HET CONCRETE
RESULTAAT IS DAT
FIETSOVERSTEKEN
UIT DE VOORRANG
OPNIEUW EEN
AANGEPASTE
MARKERING KRIJGEN.

niet consequent zijn in de manier
waarop ze oversteekvoorzieningen
voor fietsers aanduiden, zowel in
type markering als in kleurgebruik.
De verscheidenheid is groot.
Fietsberaad Vlaanderen bracht
daarom als neutrale kennisinstelling
de verschillende actoren en wegbe‑
heerders samen om op basis van een
gezamenlijke analyse en met input
van vertegenwoordigers van de ver‑
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schillende weggebruikers een reeks
aanbevelingen op te stellen. Het
samenbrengen van deze werkgroep
heeft geleid tot een aanpassing van
het dienstorder MOW/AWV/2017/6:
‘Gekleurde wegoppervlakken voor
fietsvoorzieningen – fietsgeleiding
op kruispunten’. Dit dienstorder
beschrijft onder meer hoe wordt
omgegaan met fietsgeleiding en
markeringen op kruispunten van
gewestwegen.

weg, waar de automobilist voorrang
moet verlenen aan de overstekende
fietser, is de verkeerssituatie vaak
onduidelijk, als de fietsoversteek‑
plaats niet gemarkeerd is. Maar niet
alleen het weghalen of niet aanbren‑
gen van markeringen voor fietsover‑
steken veroorzaakt onduidelijkheid,
het inconsequent markeren door de
verschillende wegbeheerders doet
dat nog meer, zowel bij de fietser als
de automobilist.

PROBLEMEN
Als een fietsoversteekplaats aan
kruispunten dwars op een voor‑
rangsweg niet gemarkeerd is, heeft
dat twee grote gevolgen. Ten eerste
ontbreekt de geleiding voor de
fietser, waardoor vooral bij complexe
kruispunten onduidelijkheid ont‑
staat over de plaats waar fietsers
kunnen oversteken. Ten tweede is er
ook geen goede conflictpresentatie
voor gemotoriseerd verkeer; het is
voor de automobilist niet duidelijk
dat hij een fietsoversteek kruist en
dus een overstekende fietser kan
verwachten.
Het probleem wordt groter naarmate
de complexiteit van het kruispunt
toeneemt, de oversteekplaatsen
breder worden en over meer rij‑
stroken lopen. Vooral voor rechts
en links afslaand verkeer van de
ondergeschikte naar de voorrangs‑

NIEUWE MARKERING
Na een grondige analyse van de
huidige regelgeving en de vaststel‑
lingen op het terrein heeft de werk‑
groep daarom beslist de fietsover‑
steken dwars op de voorrangsweg
opnieuw te markeren, maar op een
andere manier, en de richtlijnen hier‑
omtrent te wijzigen. De keus viel op
een oplossing die op korte termijn,
binnen de bestaande wegcode
realiseerbaar is. De oversteek krijgt
aan het begin een wit fietslogo. Dat
is perfect herkenbaar voor zowel de
fietser als de automobilist en geeft
aan waar de fietser zijn plaats heeft
en waar andere weggebruikers hem
kunnen verwachten. Bij tweerich‑
tingsfietspaden wordt het fietslogo
in beide rijrichtingen, telkens bij het
begin van de oversteek aangebracht,
aangevuld door de dubbele pijlmar‑
kering. De precieze plaats en afba‑
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Voorwaarden voor het aanbrengen van de markeringen

Toepassing van de nieuwe markering voor fietsoversteken dwars
op de voorrangsweg, bij een oversteek gelegen op een kruispunt.

kening van de oversteekplaats wordt
ondersteund door een onderbroken
witte markeringslijn, aangebracht
aan de binnenkant van het kruis‑
punt en over de volledige breedte
van de rijweg. Bij aanwezigheid van
een zebrapad wordt op deze manier
een leesbare ‘gang’ voor de fietser
gevormd tussen het zebrapad en de
geleidingsmarkering.
Door de fietsoversteekplaatsen
aan de hand van een fietslogo, een
markeringslijn en eventueel dubbele
pijlmarkering (bij een tweerichtings‑
fietsoversteek) te markeren wordt
de fietser beter over het kruispunt
geleid en is de conflictpresentatie
ten aanzien van het gemotoriseerde
verkeer duidelijker. Bovendien
creëert het fietslogo een grotere
herkenbaarheid.
AANDACHTSPUNTEN
Deze nieuwe markering geeft op
kruispunten zonder zebrapaden en
op fietsoversteken gelegen buiten
een kruispunt nog niet het gewenste
effect. Dit komt omdat voorlopig
slechts één lijn wordt aangebracht,

1. Het markeren van de fietsoversteek
uit de voorrang kan enkel wanneer op
alle takken van het kruispunt toelei‑
dende fietsvoorzieningen aanwezig
zijn. Dat kunnen zowel aanliggende
als vrijliggende enkel- en dubbel‑
richtingsfietspaden zijn. Wanneer op
één tak van het kruispunt gemengd
verkeer voorkomt, wordt de fietsover‑
steek dwars op de voorrangsweg niet
gemarkeerd.
2. Het markeren van de fietsoversteek
uit de voorrang wordt toegepast op
alle lichtengeregelde kruispunten,
met toeleidende fietsvoorzieningen
op alle takken van het kruispunt.
3. Het markeren van de fietsoversteek
uit de voorrang wordt toegepast op
alle niet-lichtengeregelde kruispunt‑
en, met toeleidende fietsvoorzienin‑
gen op alle takken van het kruispunt.

aan de binnenkant van het kruispunt
en over de volledige breedte van de

Vlaanderen werkt mee aan een eva‑
luatieonderzoek van het Agentschap

FIETSBERAAD VLAANDEREN BLIJFT WEL OVERTUIGD
DAT DE MARKERING VAN FIETSOVERSTEKEN NOG
EENVOUDIGER MOET. DAT MOET DE LEESBAARHEID
VOOR ALLE WEGGEBRUIKERS VERBETEREN. IDEALITER
BLIJVEN ER MAXIMAAL TWEE MARKERINGEN OVER:
EEN MARKERING VOOR EEN FIETSOVERSTEEK UIT
DE VOORRANG EN EEN MARKERING VOOR EEN
FIETSOVERSTEEK IN DE VOORRANG.

rijweg. Zonder zebrapad of buiten
een kruispunt lijkt één geleidings‑
markering onvoldoende om aan het
gemotoriseerde verkeer in beide
richtingen de exacte plaats aan te
geven waar de fietser kan overste‑
ken. Deze situatie kan opgevangen
worden door – indien opportuun
– toch een zebrapad aan de andere
zijde aan te brengen en een volwaar‑
dige oversteek te realiseren voor
voetgangers en fietsers. Fietsberaad

Wegen en Verkeer. Dit onderzoek kan
nog tot bijsturingen leiden.
Inge Caers is projectmedewerker bij
Fietsberaad Vlaanderen

Meer info:
Zie ook de Fietsmaat op pagina 23.
De volledige adviesnota vindt u
op www.fietsberaad.be.
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BELEID

REKENHOF HOUDT BOVENLOKAAL
FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK
TEGEN HET LICHT
Het Rekenhof nam in een rapport voor het Vlaams Parlement van september 2017
de realisatie van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk onder de loep.
De belangrijkste conclusie is zorgwekkend: aan het tempo van de voorbije vijftien
jaar duurt het nog bijna vijftig jaar voordat het netwerk af is. Het Rekenhof
detecteert talrijke verbeterpunten.
TEKST BART VAN MOERKERKE BEELD STEFAN DEWICKERE

H

et bovenlokale functionele
fietsroutenetwerk (BFF) werd
omstreeks de eeuwwisseling
door de provincies uitgetekend in
opdracht van de Vlaamse overheid.
Zodra alle fietsinfrastructuurwer‑
ken zijn uitgevoerd, moet het een
samenhangend en gebiedsdek‑
kend geheel van fietsverbindingen
vormen voor functionele verplaat‑
singen in het kader van het woonwerk-, het woon-school- en het
woon-winkelverkeer. Het zal bestaan
uit fietspaden langs gewest- en
lokale wegen, jaagpaden, verkeer‑
sluwe lokale wegen zonder fietspad,
fietssnelwegen, fietsbruggen en
fietstunnels. In oorsprong was het
om en bij de 11.000 kilometer lang,
waarvan ongeveer 3500 kilometer
langs gewestwegen en de rest langs
lokale en provinciale wegen. Onder‑
tussen werd het BFF geactualiseerd
en gestaag uitgebreid tot meer dan
12.000 kilometer in 2012. Eigenlijk
had het toen, in 2012, al af moeten
zijn. Maar het doel is zelfs nu nog ver
verwijderd, zo blijkt uit het onder‑
zoek van het Rekenhof.
BIJNA VIJFTIG JAAR
Hoeveel kilometer van het BFF exact
gerealiseerd is, kan het Rekenhof
niet met zekerheid zeggen, omdat
de Vlaamse overheid niet over een
eenduidig overzicht van de uitge‑
voerde werken beschikt. De combi‑
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natie van verschillende bronnen van
informatie maakt het wel mogelijk
de huidige situatie in te schatten.
Zeker is dat de realisatie traag gaat.
Jaarlijks wordt gemiddeld 75 kilo‑
meter nieuwe fietspaden aangelegd,
nog ruim 3600 kilometer wacht op
aanleg. ‘In dit tempo zou het vanaf
2012 nog 48 jaar duren voordat de
nieuwe fietspaden zijn gerealiseerd.’
Bovendien voldoet na vijftien jaar

TERWIJL DE GLOBALE
VERKEERSVEILIGHEID IN
DE PERIODE 1999-2016
TOENAM, IS DAT NIET
HET GEVAL VOOR DE
FIETSERS. HET AANTAL
FIETSSLACHTOFFERS
LAG NOG NOOIT ZO
HOOG ALS IN 2016.
BFF (2001-2016) slechts een derde
van de fietspaden aan de kwaliteits‑
standaarden van het vademecum
fietsvoorzieningen. ‘Tussen 2005 en
2012 is gemiddeld 205,4 kilometer
fietspad per jaar conform verklaard.
In dit tempo zou het in 2012 nog
veertig jaar duren voor alle fiets‑
paden conform zijn.’ Even verderop
luidt het dat van ‘een integrale
visie op de realisatie van het BFF

geen sprake is en dat het BFF tot
op heden niet doorslaggevend was
voor de uitvoering van fietspadinfra‑
structuurwerken’.
ACHTER OP DE DOELSTELLINGEN
Het Rekenhof verwijst naar de
beweegredenen om indertijd het BFF
uit te tekenen: de Vlaamse overheid
zag de aanleg van fietsinfrastruc‑
tuur als een van de manieren om
de verkeersveiligheid te verbeteren
en het fietsgebruik te verhogen. Die
doelstellingen worden niet bereikt.
Terwijl de globale verkeersveiligheid
in de periode 1999-2016 toenam, is
dat niet het geval voor de fietsers.
Het aantal fietsslachtoffers lag nog
nooit zo hoog als in 2016. Vooral het
aantal lichtgewonde fietsers neemt
toe. Het aantal doden en zwaar‑
gewonden nam in die periode wel
degelijk af, al is die dalende trend
de voorbije jaren stilgevallen. Verder
werd in 2015-2016 maar elf procent
van de functionele verplaatsingen
met de fiets gemaakt, terwijl de
Vlaamse overheid op 20 procent
had gemikt. Ook de bevordering
van het fietsgebruik loopt dus niet
zoals gewenst. Het is echter niet
duidelijk of er een verband is tussen
het slechts beperkt realiseren van
het BFF en het niet halen van de
doelstellingen, zegt het Rekenhof,
want ‘de Vlaamse overheid heeft
tot op heden de verbanden tussen

Zes aanbevelingen
In een laatste hoofdstuk heeft het Rekenhof zes aanbevelingen
voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse overheid.

fietsinfrastructuur, fietsveiligheid en
fietsgebruik nog niet beleidsgericht
onderzocht.’
ONDERBOUW KAN BETER
Het Rekenhof schetst in het rapport
het fietsbeleid (totaalplan fiets,
mobiliteitsplan, fietsbeleidsplan
2016, verkeersveiligheidsplan 2016)
en de organisatie van dat beleid. Het
wijst op het ontbreken van een geïn‑
tegreerde rapportering over het BFF
op het hele Vlaamse grondgebied.
Er is ook geen duidelijk pad uitgezet
om het BFF stapsgewijs te realiseren.
De Vlaamse overheid beschikt wel
over een objectief afwegingskader
om prioriteiten aan te brengen in de
vele nog te realiseren BFF-projecten,
maar dat kader wordt lang niet altijd
ingezet. In 2011 werden meerjarenin‑
vesteringsplannen voor fietspaden
ingevoerd, in 2015 werden ze alweer
afgeschaft. Nu is er toch weer een
plan 2017-2020. Voor de kwaliteits‑
bewaking van de fietsinfrastructuur
is er het vademecum fietsvoorzie‑
ningen, ‘maar de toepassing ervan
is niet formeel voor alle wegbeheer‑
ders en projecten, noch in al zijn

1. Evalueer de effecten van fietspadinfrastructuur op het fietsge‑
bruik en de verkeersveiligheid van fietsers. Dat zal het mogelijk
maken gerichte maatregelen te nemen. Verfijn ook de Vlaamse
doelstellingen over verkeersveiligheid naar fietsers.
2. Zie toe op een vlotte samenwerking tussen bevoegde instanties
en zorg voor een goede afstemming van de beheersystemen,
zodat er correcte beleidsinformatie beschikbaar is.
3. Inventariseer regelmatig de toestand van het BFF en communi‑
ceer daar transparant over. Dat is een taak voor het aangekon‑
digde geoloket fiets.
4. Ontwikkel een gecoördineerde meerjarenvisie met alle betrok‑
ken overheden. Zij moeten een transparante en realistische
meerjarenplanning opmaken en uitvoeren.
5. Maak een aangepast vademecum fietsvoorzieningen verplicht
voor alle wegbeheerders en voor alle fietspaden op het BFF.
6. Actualiseer de kostprijs voor de verdere realisatie van het BFF
correct en volledig. Zorg ervoor dat de vereiste middelen duide‑
lijk zijn in de begroting en de investeringsprogramma’s.

aspecten, verplicht’. Het Rekenhof
wijst er ook op dat de realisatie
van het BFF financieel onvoldoende
onderbouwd was. Het spreekt over
onnauwkeurige ramingen die maar
op een derde van het netwerk
betrekking hadden en die bovendien
niet op een correcte manier werden
geactualiseerd. Voor de realisatie
van het BFF op niet-gewestwegen
is zelfs nooit een financiële raming
gemaakt. Ten slotte heeft het Reken‑
hof geprobeerd na te gaan hoeveel
middelen Vlaanderen de voorbije
vijftien jaar in het BFF heeft geïnves‑
teerd. Ook op deze vraag heeft het
geen duidelijk antwoord gevonden.
‘De begrotingen maken niet zichtbaar

welke middelen naar fietspadinves‑
teringen – al dan niet op het BFF –
gaan. (…) Of de Vlaamse overheid de
ambitie jaarlijks 80 tot 100 miljoen
euro in fietspadinfrastructuur te
investeren haalde, kon niet uit de
begroting worden afgeleid.’
Bart Van Moerkerke is redacteur voor
Fietsberaad Vlaanderen

Meer info:
Het volledige rapport
‘Fietspaden in Vlaanderen’ vindt
u via www.fietsberaad.be, tik
‘Rekenhof’ in de zoekfunctie.
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TWEETS

@ Penalosa_G
Huge growth use of bicycles
in Ghent! Close to 30% city
mode share, seems like Dutch

Volg Fietsberaad:
@FietsberaadVL
Fietsberaad Vlaanderen

or Danish city. Lots new
infrastructure, car restriction

@antwerpenize
Met bijna 2000 waren we en
het signaal was zeer duidelijk.
Bedankt om te f ietsen!
#f ietsvreugde
https://www.demorgen.
be/fotograf ie/duizendf ietsers-vragen-aandachtvoor-gevaarlijke-punten-inantwerpen-fe29e553/

@WoutBaert Stefan Bendiks
houdt pleidooi voor rol
f iets in multimediale
mobiliteit. Iedereen kan
f ietser zijn. @FietsberaadVL
#sterkf ietsbeleid

@SlimnaarA
Woon jij ook op #f ietsafstand
van het werk? #7km overbrug
je vlot met de #f iets of tot 15
km met de e-f iets.
http://www.7kmclub.be
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OVER DE GRENS

BRENG DE DUURZAMEONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN
DICHTERBIJ: FIETS!
De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen een ver-van-mijn-bed-show? Allesbehalve!
Fietsers – ook u dus! – leveren nu al een indrukwekkende bijdrage aan de SDG’s (Sustai‑
nable Development Goals) die de Verenigde Naties in 2015 goedkeurden. Maar alles kan
beter en dus is het aan overheden overal ter wereld en op alle niveaus om te investeren
in betere omstandigheden voor fietsers.
TEKST JULES DE WINTER (VVSG) BEELD CLAUDIO OLIVARES MEDINA

E

rvoor zorgen dat meer mensen
aan het fietsen gaan – op een
gewone fiets, e-fiets, bakfiets
of deelfiets – is een veelbelovende
manier voor beleidsmakers om de
SDG’s dichterbij te brengen. Volgens
de World Cycling Alliance is fietsen
rechtstreeks gelinkt aan elf van de
zeventien SDG’s. Enkele daarvan
lichten we hier toe.

GEEN ARMOEDE (SDG 1)
Voor veel mensen in armoede is de
fiets het enige betaalbare techni‑
sche vervoersmiddel. Zij verplaat‑
sen zich minder vaak, minder snel
en minder ver dan de gemiddelde
Vlaming. Vervoersarmoede heeft
een sneeuwbaleffect en maakt
zowat alles moeilijker: inkopen
doen, onderwijs volgen, gaan sol‑
liciteren, buitenshuis werken, van
zorgverstrekking gebruikmaken,
cultuur beleven of een sociaal leven
onderhouden. In het Zuiden laat
deze problematiek zich nog harder
voelen. Essentiële voorzieningen
zoals water, markten, scholen en
ziekenhuizen liggen er vaak ver weg.
Het goede nieuws is dat een verbe‑
tering in mobiliteit net zo goed een
sneeuwbaleffect heeft. Zeker voor
gezinnen kan de fiets de transport‑
kosten drukken, terwijl de mogelijk‑
heden om aan de samenleving deel
te nemen fors toenemen. Kortom: de

fiets is een machtig, maar onderbe‑
nut instrument voor armoedebestrij‑
ding, zowel in het Zuiden als bij ons.
GOEDE GEZONDHEID (SDG 3)
Een van de concrete subdoelstel‑
lingen van SDG 3 bestaat erin het
aantal verkeersdoden en gewonden
tegen 2020 te halveren. En dat is
nodig, want wereldwijd laten jaar‑
lijks 1,3 miljoen mensen het leven in
verkeersongevallen, vooral jonge‑
ren tussen vijftien en 29 jaar. Deze
tragische cijfers schreeuwen om
investeringen in veiligere infrastruc‑
tuur. Door gemotoriseerd verkeer te
vervangen door de fiets neemt de
veiligheid eveneens toe, net als de
luchtkwaliteit. Ten slotte stimuleert
fietsen een gezonde en niet-vervui‑
lende levensstijl. Zo hebben mensen

die meer fietsen minder kans op
hartziekten en andere negatieve
gevolgen van de sedentaire levens‑
stijl die vooral in het Westen steeds
meer de norm is.
DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN (SDG 11) EN DUURZAME
CONSUMPTIE EN PRODUCTIE (SDG 12)
Consumeren en produceren vereist
een hoop verplaatsingen van goede‑
ren en mensen. De helft van de afge‑
legde trajecten in steden is minder
dan tien kilometer lang en kan dus
perfect met de fiets gebeuren. De
fiets is ook een goede oplossing
voor de eerste en laatste kilometers
van een langer traject dat groten‑
deels met andere vervoersmiddelen
wordt afgelegd. In de diversiteit
en schaal van regionale en lokale
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Door gemotoriseerd verkeer te vervangen door (cargo)fietsen
neemt de veiligheid toe, net als de luchtkwaliteit.

economieën is de fiets een waarde‑
volle schakel die nog veel potentieel
heeft.
Moderne communicatie en elek‑
trisch fietsen leveren de fiets een
belangrijke plaats op in intelligente

DE FIETS IS EEN
MACHTIG, MAAR
ONDERBENUT
INSTRUMENT VOOR
ARMOEDEBESTRIJDING,
ZOWEL IN HET ZUIDEN
ALS BIJ ONS.

transportsystemen in steden. Toch
staat hij grotendeels los van com‑
plexe, hoogtechnologische ont‑
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wikkelingen. Het is een robuust en
duurzaam vervoersmiddel dat zijn
strepen verdiend heeft. Dat werd
bijvoorbeeld goed duidelijk, nadat
een zware aardbeving in september
dit jaar lelijk had huisgehouden in
Mexico-Stad. In de chaos van ver‑
woeste gebouwen waar elektriciteit
en andere voorzieningen uitgevallen
waren, bleek de fiets een uiterst effi‑
ciënt vervoermiddel. Terwijl fietsers
hulpgoederen zoals medicijnen en
gereedschap verdeelden, werden
parken omgetoverd tot schuilplaat‑
sen en coördinatiepunten.
KLIMAATACTIE (SDG 13)
Onderzoekers berekenden dat met
de juiste mix van investeringen en
beleidsmaatregelen het aandeel
afgelegde kilometers door fietsen
tegen 2050 wereldwijd opgeschroefd
kan worden naar 14%. Als dat
gebeurt, daalt de CO2-uitstoot door

vervoer in steden met 11%. Daar
komt nog een kostenbesparing van
24 miljard dollar bij en een ver‑
hoogde levenskwaliteit van zowat
iedereen op deze planeet. Niet toe‑
vallig is de fiets een symbool gewor‑
den van de koolstofvrije samenle‑
ving en wordt de fiets gebruikt in
sensibiliseringsacties en onderwijs‑
activiteiten in verband met klimaat.
Fietsen is een eenvoudige en con‑
crete manier voor burgers om actie
te ondernemen en zo beleidsmakers
onder druk te zetten om werk te
maken van fietsvriendelijk beleid.
Dat bewijst het groeiende succes
van de wereldwijde fietsbeweging
Critical Mass. Een recordaantal van
2000 fietsers kwam naar de oktobe‑
reditie van de maandelijkse fietsop‑
tocht in Antwerpen.
Jules De Winter is VVSG-stafmedwerker
Team Internationaal

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

Nieuwe fietsoversteekmarkeringen op kruispunten
Markering van een
eenrichtingsfietsoversteek
dwars op de voorrangsweg.

Markering van een
tweerichtingsfietsoversteek
dwars op de voorrangsweg.

0,765 m

0,30 m

0,15 m
0,15 m
0,45 m

variabel

0,15 m

Waar toepassen?
Op alle lichtengeregelde kruispunten met toeleidende
gescheiden fietsvoorzieningen (zowel vrijliggende als
aanliggende fietspaden) op alle takken van het kruispunt.

Op alle niet lichtengeregelde kruispunten met toeleidende
gescheiden fietsvoorzieningen (zowel vrijliggende als
aanliggende fietspaden) op alle takken van het kruispunt.

Meer info: Adviesnota Fietsberaad: ‘Fietsoversteekvoorzieningen op kruispunten’
en dienstorder MOW/AWV/20174/6: ‘Gekleurde wegoppervlakken voor fietsvoorzieningen – fietsgeleiding op kruispunten’
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