Gesprekken Speed Pedelecs - 8/9 juli 2019

Samenstelling groepen
Beide avonden hadden we slechts 4 deelnemers, 8 in het totaal.
Van die 8 waren:
• 4 ervaren speed pedelec-gebruikers
• 1 net overgestapte speed pedelec- gebruiker (vanaf 9 juli)
• 1 e-bike < 2 km/h-gebruiker
• 2 reguliere fietsers met een oogje op e-bike of speed pedelec
Geen van de aanwezigen had een aversie tegenover speed pedelecs.

Algemene gevoelens ivm fietsen
Positief
- Ik heb tijdswinst: ik rij de file voorbij en parkeer veel sneller
- Ik weet precies wanneer ik thuis of op mijn werk ben: ik kan beter plannen
- Ik beweeg meer
- Voor SP: minder last van wind op kop, niet te bezweet op het werk aankomen
- Ik denk bewust: weer een auto minder: sommigen hebben bij het uitkijken naar een nieuwe wagen bewust gekozen
om geen wagen te kopen maar wel een fiets

- Fietsvergoeding: via Slim naar Antwerpen
- Buiten zijn is rustgevend en aangenaam
- In de vakantie is het aangenamer fietsen

Negatief
- fietsen is duurder dan je denkt
- Het is ook stresserend - zeker in de gevaarlijke piekuren - maar minder dan met de wagen in de file
- Elke dag wel een incident
- Waar moet je je fiets zetten? Niet alle huizen zijn erop voorzien en een fietsbox mag je ook niet zomaar overal zetten…
Er is een fietsparkeerprobleem

Reguliere vs snelle fietsers
- Speed pedelecgebruikers zien het als “wij fietsers”. Reguliere fietsers hebben toch een “wij-zij”-gevoel
- Reguliere fietser: ik ben banger als ik een SP als tegenligger op het fietspad zie vlammen dan wanneer ze me voorbij
rijden. Ik denk dan: zal die wel op tijd kunnen stoppen? Ik ben er banger van dan van wielrenners. (meer massa)

- Beide groepen hebben het gevoel dat ze heel gefocust en defensief rijden
- SP hebben de naam cowboys en wegpiraten te zijn, net als wielertoeristen, wat niet zo is
- sommige zijn het wel: ik kan 45 en zal 45 rijden
- Bellen biedt een lastig dilemma
- voorbij rijden zonder bellen wordt als irritant beschouwd
- bellen (of nog erger: claxonneren) irriteert ook

Ongewenst gedrag
De aanwezigen hebben veel begrip voor elkaar (snelle - reguliere fietsers):
• Enerzijds willen ze niet iedereen over dezelfde kam scheren: bij alle soorten weggebruikers, van alle leeftijden, heb je
‘cowboys’: eens ze in of op hun voertuig zitten gaat een knop om en willen ze enkel zo snel mogelijk op hun
bestemming, wars van
• Anderzijds zien ze de context/infrastructuur meer als de oorzaak van ellende dan de andere weggebruikers
• Mensen kennen de regels niet

Snelle fietser
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fietsers die geen rekening houden met de lichten
Erkent dat de snelheid went en je er niet langer bewust van bent dat het gevaarlijk kan ogen
Bocht afsnijden
Nog voorbijrijden bij een afslag naar links
Te weinig aandacht voor het verkeersgedrag van de trage fietser
Respecteren ook de regels van een fietsstraat niet
Felle fietslichten zijn niet altijd goed afgesteld en verblinden je
Sommige spiegels verbreden de snelle fiets nog meer, wat onveiligheidsgevoel verhoogt
Kennen vaak de regels niet goed: waar mag je hoe snel rijden?

Andere fietspadgebruiker
Fietsers met ‘oortjes’ in horen je niet als je belt
Fietsers zonder verlichting
Voetgangers die het fietspad inpalmen
Fietsers die geen rekening houden met de lichten
Oudjes op e-bikes (vaak in het weekend): velen hebben hun fiets niet onder controle, ze hebben geen ervaring meer
in het verkeer
• Chillende studenten blokkeren het fietspad
• Gebruikers van steps plaatsen die vaak op het fietspad
•
•
•
•
•

Andere weggebruiker (vooral auto)
• Wordt als grootste probleemveroorzaker beschouwd.
• Ze hebben niet de reflex om fietsers voor vol te aanzien
• Ze kunnen de snelheid van SP niet inschatten
• Ze zoeken geen oogcontact met de fietser
• Ze rijden heel dicht achter je op de weg of rijden je in de goot
• Ze dagen de SP wel uit ook
• Ze kijken niet altijd als ze afslaan en snijden je de pas af
• Ze missen de ervaring van het fietsen (als je als fietser zelf achter het stuur kruipt, word je zelf voorzichtiger - je
denkt uit twee perspectieven)
• Ze respecteren de regels van een fietsstraat niet
• Soms mag je als SP niet op het fietspad, maar als je de baan op gaat, word je daar door auto’s onbegrijpend de goot
ingereden terwijl ze toeterend naar het fietspad wijzen
• Ze doen aan victim blaming: je moet zo snel niet rijden
• Ook bij rode lichten letten ze bij het afslaan vaak wel op het licht voor de voetgangers maar niet die voor de fietsers
waardoor ze je de pas afsnijden
• Autogebruikers zetten hun wagen al te vaak op het fietspad als een soort ‘reserve’-parkeerstrook: ouders bij school,
winkelende mensen, leveranciers

Stad/regelgever/bouwer
• Wegenwerken houden te weinig rekening met fietsers en maken zich er makkelijk vanaf met ‘hier niet fietsen’.
• Verkeerssituaties zijn vaak moeilijk leesbaar:
• Blokjes en streepjes bij fietsoversteekplaats zijn heel verwarrend - experimenteer niet met die oversteekplaatsen
• Reglement en verkeersborden zijn verwarrend en niet consistent/consequent of niet gericht op veiligheid:
• soms moet je op de weg rijden hoewel het veiliger zou zijn op het fietspad en omgekeerd: het mist eenduidigheid:
B/P/A
• kennen de andere weggebruikers die regels wel?
• Zorgt voor onhelderheid en verwarring
• Ook de politie kent het niet
• Zelfs SP’s merken onderling niet precies te weten hoe het moet. Er is veel onduidelijkheid.
• Waarom mag een SP niet in een park?
• Waarom mag een SP niet inhalen in een fietsstraat?
• Wie hoort waar?
• Soms zijn de regels aan de ene kant van de straat anders dan aan de andere kant
• Soms is het fietspad niet meer zichtbaar
• De fietssuggestiestrook zorgt voor verwarring en onveiligheidsgevoelens
• Fietspaden zijn vaak niet goed berijdbaar (vb Wezenberg, Beukenlaan): oneffenheden, putdeksels, niet voldoende vrij
gehouden van takken
• Soms is een fietspad aangegeven op een onmogelijke plaats - een lijn langs de kant van de weg volstaat niet om van
een fietspad te kunnen spreken
• Te weinig fietspaden
• Asverschuivingen op een fietspad zijn gevaarlijk
• Te smalle fietspaden. Zelfs de nieuwe fietspaden zijn al achterhaald: er zijn meer en meer fietsers en de ruimte
volstaat niet: zelfs 3 meter is eigenlijk te weinig, zeker bij fietsen in twee richtingen
• volgens sommigen waren recente ongevallen met SP te wijten aan de infrastructuur: te weinig zicht en te smalle
fietspaden
• het is ook moeilijk voor een stad die alles wil: en fietsers en auto’s en trams en voetgangers en allerlei nieuwe
middelen
• “Antwerpen is een mooie stad, jammer dat je er omheen moet fietsen als je veilig wil rijden”
• “Alles tegelijk willen is een hypocriete houding”
• Maak meer straten autovrij, op zijn minst de Kaaien, de Meir…
• los van veiligheid:
• lastig bij de tunnels om er gebruik van te maken als de liften stuk zijn - ’s avonds zijn de roltrappen uitgezet en moet
je met een SP van 25 kg of meer de trap op
• de lichten bij de oversteekplaatsen zijn niet bevorderlijk voor de fietsbeleving: je moet veel te lang wachten. De
lichten zijn allesbehalve ‘slim’
Op sommige plaatsen is het erger dan elders:
• Scheldekaai: Het fietspad is niet goed afgescheiden van voetgangers: alles loopt er dooreen: toeristen, joggers, stepjes
• Nationalestraat/Kat.vest: Geen plaats voor de fiets. Je valt in de tramsporen.
• Londenstraat: waar ieder tegelijk mag gaan: is dat een test? Ook hier moet je te lang wachten, waarom niet sneller de
fietsers aan de beurt laten komen? Nu rijden fietsers toch al over omdat ze geen geduld meer hebben.
• Bij Kinepolis: waarom is hier geen fietsbrug voorzien?

Gewenst gedrag
- Algemeen: respect voor andere weggebruikers, defensief rijden, rekening houdend met de situatie

Snelle fietser
- enkel bellen (en flink op tijd) als
- persoon voor je niet rechts rijdt
- die geen rechte lijn lijkt te volgen
- persoon voor je een hoofdtelefoon draagt
- je dieren ziet (joggers met honden)
- mensen naast elkaar rijden
- bedanken bij het voorbij rijden
- willen vaker op de baan kunnen rijden om andere fietspadgebruiker niet te hinderen
- afstand houden
- verplicht een fluovest dragen
- SP helderder in stadsbeeld brengen: hoe meer SP op de weg te zien, hoe meer anderen er rekening zullen mee
houden

Andere fietspadgebruiker
- als je een bel hoort, kijk niet om, maar ga naar rechts

Andere weggebruiker (auto)
- voetgangers: blijf op je trottoir

Stad/regelgever/bouwer
- moeten een circulatieplan durven maken en duidelijke keuzes maken. Ofwel ga je voor een fietsstad en dan neem
je bijhorende beslissingen, of je zegt eerlijk dat de fietser je niet interesseert. Het lijkt alsof de stad niet heeft
stilgestaan bij het ontmoedigen van het autoverkeer, alsof ze niet beseft hebben dat er dan meer fietsers zouden
komen en dat je daar als stad klaar voor moet staan. Nu is de fietser enkel prioritair als er een ongeval is en dan
verwatert het weer.
- Ban de auto uit de sommige straten
- Zorg voor beter OV
- In combinatie met meer randparking buiten de stad
- Doe geen nudging-ingrepen zonder de infrastructuur aan te passen: het een kan niet zonder het ander!

-

Meer bredere, van ander verkeer gescheiden, goed onderhouden fietspaden
Meer fietsstraten
Minder kasseien
Meer (gratis en bewaakte) fietsparking en buurtstallen

- Rijlessen verplichten voor iedereen: mensen kennen de regels niet meer. Alles verandert zo snel, en als jongeren leren
doen ze het enkel voor het examen en vergeten het dan meteen. (Europese regels zouden ook handiger zijn)

- Kunnen we de fluovest gebruiken om info voor auto’s mee te geven?
- Op sommige plaatsen een max snelheid invoeren van 25 km/uur, binnen de singel sowieso < 30 km/uur
- Meer controle
- o.a. in fietsstraten
- op het hebben van een licht
- op het oversteken
- op gebruik van richtingaanwijzers
- op parkeren op de fietspaden

- Het vernieuwende aanbod van de stad regelmatig communiceren. Mensen gaan niet opnieuw en opnieuw naar Slim
naar Antwerpen kijken als ze dat al eens gedaan hebben en missen zo nieuwe info. Zeker niet als de eerste ervaring
op de site negatief was (niet vinden wat je zoekt), of je geen besef van nood hebt (je hebt al een route en een
gewoonte)
- Ook de regels meer en beter communiceren (even in het nieuws aanhalen is niet voldoende)
- Meer informatie voor fietsers (plannen/routes) aanbieden en beter promoten
Op sommige plaatsen is het beter dan elders
• St.-Bernardse steenweg: veel plaats
• Noorderlaan: netjes afgescheiden, een verademing aldus sommigen
• Leien: ook, maar het klimmen en dalen maakt het niet comfortabel

