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STERK FIETSBELEID
Sterk Fietsbeleid is hét instrument
voor iedere fietsprofessional. Met
dit handboek steunt Fietsberaad
Vlaanderen de ontwikkeling van
een beleid dat meer mensen op
de fiets wil. Wat werkt er en hoe
begin je eraan? Een handboek met
nuttige informatie voor iedereen,
van mobiliteitsambtenaar
tot schooldirecteur.

FIETSBERAAD
Wil je meer weten over een
bepaald onderwerp of ben je
geïnteresseerd in het ontvangen
van een gratis exemplaar van
FietsDNA of Sterk Fietsbeleid?
Surf naar www.fietsberaad.be,
typ een term in de zoekbalk
rechtsboven en ga op ontdekking.

FIETSDNA
FietsDNA is het tweejaarlijks onderzoek van Fietsberaad
Vlaanderen. Daarin peilen we naar de verwachtingen
van Vlamingen over het fietsbeleid. De brochure in
pocketformaat biedt een overzicht van de opmerkelijkste
cijfers en analyses, samen met gegevens van andere
partijen. Een brochure om alle betrokkenen te stimuleren
om voldoende gegevens en argumenten te verzamelen om
het fietsbeleid vorm te geven.
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ALS IEDEREEN WIL FIETSEN…
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Vlaanderen is gekend om verschillende unieke fietsprojecten. Time Magazine riep
in 2016 ‘Fietsen door het Water’ uit tot een van de mooiste plaatsen ter wereld.
Recreatieve fietsinfrastructuur – routes door de velden, door bossen en parken, de
bijhorende signalisatie… – zet heel wat mensen op de fiets, vooral in het weekend.
Op zulke plaatsen en tijdstippen ervaren mensen dat de verkeersveiligheid, zowel
objectief als subjectief, groot is.
Historisch hoge investeringen
De voorbije jaren namen de investeringen in fietsinfrastructuur toe. Tussen 2007 en
2019 groeide het beschikbare budget van de Vlaamse overheid van ongeveer 50 miljoen
naar 170 miljoen. In deze beleidsperiode groeit het verder naar 300 miljoen/jaar.
Minister Lydia Peeters kondigde aan dat die doelstelling al in 2021 bereikt zal zijn.
Die middelen gaan vooral naar nieuwe fietssnelwegen langs spoorwegen, vrijliggende
fietspaden aan gewestwegen, fietsbruggen en –tunnels. Het zijn complexe, dure
projecten met een lange doorlooptijd, maar ze zijn absoluut noodzakelijk om de
objectieve verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren en om van Vlaanderen
een échte fietsregio te maken. Heel veel van deze projecten hebben er de voorbije
jaren ook toe bijgedragen dat mensen overtuigd zijn geraakt en dat de vraag naar
fietsinfrastructuur is toegenomen.
Meer mensen voor het fietsbeleid
Nu de Vlaamse overheid in een groter verzet schakelt, kunnen ook steden en
gemeenten in het wiel kruipen. De kernen en de verblijfsgebieden van onze dorpen
en steden zijn ook plaatsen waar de behoefte aan meer objectieve en subjectieve
verkeersveiligheid groot is. Dat verkeersveiligheidsgevoel wordt sterk bepaald door
de intensiteit en de snelheid van het gemotoriseerde verkeer en door de ruimte die
het fietsverkeer uiteindelijk ter beschikking heeft. Logisch dus dat kwaliteitseisen
voor het fietsverkeer steeds zwaarder doorwegen in concrete ontwerpen en de ruimte
‘herverdeeld’ wordt.
De ‘15 minuten’-wijk, leefbuurten en ‘MIX’-wijken, het zijn allemaal concepten die
hetzelfde zeggen: omgevingen met verblijfskwaliteit waar iedereen wil
fietsen. Dat vraagt niet alleen meer middelen en een omslag in het
toedelen van de publieke ruimte. Wellicht de grootste opdracht
voor lokale en Vlaamse administraties is dat ze ook zichzelf
moeten herverdelen: er moeten meer mensen ingezet worden
voor het fietsbeleid.
Wout Baert, programma-manager Fietsberaad Vlaanderen
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Vlot rechtsaf in Sint-Niklaas

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER
GEBRUIKT ‘RECHTSAF/RECHTDOOR
VRIJ VOOR FIETSERS’
Het verkeersbord ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ (B22/
B23) was al terug te vinden op een aantal gemeentewegen,
onder meer in Dilbeek, Gent, Leuven, Sint-Niklaas en
Waarschoot. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken Lydia Peeters heeft aan het Agentschap Wegen en
Verkeer (AWV) gevraagd om het ook officieel uit te rollen op
Vlaamse gewestwegen, op vraag van steden en gemeenten.
Nogal wat steden en gemeenten willen dit bord graag
plaatsen op kruispunten die zich daartoe lenen. Lokale
besturen kunnen aan het AWV vragen om het te plaatsen,
met een gemotiveerd advies van de lokale politie.
‘Het verkeersbord ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ is
goedkoper en gemakkelijker toepasbaar dan een technische
aanpassing aan de verkeerslichten. Fietsers staan soms tot
één vijfde van hun reistijd te wachten voor het rode licht,'
stelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters. In gemeenten waar het nu al in gebruik is,
is de ervaring telkens positief. Fietsers kunnen rechtdoor
of rechtsaf, wanneer de verkeerslichten rood of oranjegeel
zijn. Daarbij moeten ze onder andere voetgangers en ander
verkeer wel voorrang verlenen. Fietsers krijgen zo ook meer
ruimte aan verkeerslichtgeregelde kruispunten.
Steden en gemeenten kunnen uiteraard bij de VVSG en
Fietsberaad Vlaanderen terecht voor aandachtspunten bij de
invoering van dit bord.

Stijn Wens

Stefan Dewickere

SPRINTNIEUWS

Brochure FietsDNA

UITGEBREIDE GEGEVENS FIETSDNA
FietsDNA, een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen, maakt tweejaarlijks
een balans op. Hoe ervaren burgers het fietsen in Vlaanderen? Wat zijn
de grote aandachtspunten voor beleidsmakers? Welke cijfers kunnen
het beleid ondersteunen om gerichte maatregelen uit te werken? Hoe
scoort Vlaanderen in vergelijking met andere regio’s in Europa? Het doel
van FietsDNA is om alle betrokkenen meer en dieper inzicht te geven in
het fietsbeleid. Daarnaast is het de ambitie om beleidsprocessen sterker
te onderbouwen met betrouwbare cijfers en data. Daarvoor bevraagt
Fietsberaad Vlaanderen tweejaarlijks een representatief onderzoekspanel
van meer dan 2000 Vlamingen.
Enkele lessen om te trekken uit deze editie van 2020:
1.

2.

3.

Vlamingen vinden Vlaanderen nog even fietsvriendelijk als in 2018. Wel
wensen ze meer voorzieningen voor de fiets: degelijke fietsenstallingen
in combinatie met een robuust fietsnetwerk. Naarmate ze meer fietsen,
formuleren ze die verwachtingen ook sterker.
Zes op de tien Vlamingen vinden het belangrijk om naast elkaar op het
fietspad te kunnen rijden en elkaar veilig te kunnen inhalen. De Vlaming
erkent duidelijk het sociale aspect van fietsen. Door de toenemende
verscheidenheid aan fietsen met verschillende snelheden op het
fietspad wordt bredere fietsinfrastructuur nog noodzakelijker.
Het aantal Vlamingen die gebruik maken van een deelfietssysteem,
kende een enorme stijging van 2% in 2018 naar 9% in 2020. De deelfiets
wordt een belangrijk onderdeel van ons mobiliteitssysteem, vooral in
stedelijke regio’s en in combinatie met het openbaar vervoer.

Dat waren de belangrijkste conclusies die in september in de brochure
‘FietsDNA 2020’ werden voorgesteld. Wie zelf dieper wil graven in de
enquête en de resultaten, kan terecht in de kennisbank van Fietsberaad
via www.fietsberaad.be.

PERSKOERIER
‘Deinze kampte met een mobiliteitsprobleem.
Ik pik makkelijk dingen op voor ze een trend
worden en door bezoeken aan het buitenland
ging ik me inwerken in fietsbeleid. Intussen
hebben we 125 deelfietsen. Destijds was
bijna geen enkele burgemeester ermee bezig,
nu hebben zowat alle steden zo’n beleid.
Oplossingen zijn soms eenvoudig.’
Jan Vermeulen, burgemeester Deinze.
De Tijd, 4 juli 2020
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‘Er liggen genoeg plannen klaar. We moeten ze
gewoon sneller uitvoeren.’
Wies Callens, woordvoerder van de
Fietsersbond. De Morgen, 24 september 2020
‘Auto’s zijn steeds veiliger geworden, maar daar
profiteren kwetsbare weggebruikers niet van. Je
kan moeilijk een kooi rond een fiets bouwen.’
Stef Willems, Vias. Het Belang van Limburg,
10 oktober 2020
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‘Corona heeft ons geleerd dat we intelligenter
moeten omspringen met de publieke ruimte.’
Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit en
Openbare werken Stad Brussel. Gazet van
Antwerpen, 14 oktober 2020

Eric ’t Kindt

PERSKOERIER

Het eerste Belgisch Kampioenschap ‘Loopfietsjes’ in Deinze

KORTRIJK, DEINZE EN BOECHOUT
ZIJN DE NIEUWSTE FIETSGEMEENTEN
Kortrijk kreeg voor de eerste keer de titel ‘fietsstad’. En terecht,
want de fiets komt er duidelijk op de eerste plaats. De
voorbeeldfunctie die het bestuur de voorbije jaren opnam,
is indrukwekkend. De sterke, coherente visie kwam op zeer
participatieve wijze tot stand. Kortrijk kiest voor een gezonde
leefomgeving met meer ruimte voor voetgangers en fietsers en
met minder verkeersslachtoffers. De Toekomstvisie Fietsnetwerk
Kortrijk presenteert een hiërarchisch netwerk met zestien
voorkeursroutes, inclusief indicatieve dwarsprofielen, potentieel,
kosten en realiseerbaarheid. Fietsers stelden ze mee op en de
stad reserveert voor al deze ingrepen een stevig budget. Kortrijk
introduceerde, geïnspireerd door Gent, ook het concept van de
fietsambassade: een horizontale structuur in de stadsorganisatie
die alles in verband met fietsen over de gehele stadswerking aan
elkaar linkt.
Deinze zet de fiets nog steeds op de eerste plaats. In 2015 en
2018 werd Deinze fietsstad, en nu ook in 2020. Deinze heeft de
ambitie om barrières voor fietsers te overwinnen. Met fietsbruggen
en fietstunnels werd dat de voorbije drie jaar ook in de praktijk
gebracht. Deinze wil de beste fietsstad van België te worden. Met

één welomschreven droom: de fiets als eerste keuze voor alle
functionele verplaatsingen tot vijftien kilometer. De stad werkt
nauw samen met Infrabel en andere overheden, maar evengoed
met projectontwikkelaars en bedrijvenparken. Ook is ze creatief in
het uitwerken van campagnes. Onder het motto ‘Jong geleerd is oud
gedaan’ organiseerde ze samen met de vzw Deinze Winkelstad het
allereerste Belgisch Kampioenschap ‘Loopfietsjes’ (foto).
Ook Boechout is niet aan zijn proefstuk toe. Het haalt de trofee
eveneens voor de derde keer binnen. De gemeente heeft de
voorbije jaren dan ook opnieuw stevige stappen vooruit gezet. Door
haar ligging in de zuidelijke rand van Antwerpen is de verkeersdruk
van de auto een feit. Ook het landelijk karakter van een deelkern
versterkt die perceptie. Toch wint de fiets hier aan terrein.
Duurzame mobiliteitsoplossingen verankert Boechout in een
ambitieus mobiliteitsplan en in zijn Visie 2030. De keuze voor sterk
fietsbeleid is erg zichtbaar in de publieke en de private ruimte.
De zone 30 wordt de standaard in de gemeente, tenzij anders
aangegeven. Boechout was geen voorloper met de fietsstraten,
maar introduceerde ze wel met een helder en duidelijk wegbeeld.
Daarmee geeft het andere gemeenten het nakijken.
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Lydia Peeters: ‘Ruim de helft van de fietsinfrastructuur aan gewestwegen
voldoet niet eens aan onze eigen normen van het vademecum fietsvoorzieningen, met een rapport van vierenhalf op tien kom je liever niet thuis.’
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INTERVIEW

Vlaams minister Lydia Peeters

‘Voortdoen zoals
in het verleden
is geen optie.’
Volgend jaar investeert Vlaanderen 335 miljoen euro in fietsinfrastructuur.
De forse budgetverhoging is nodig, beseft Vlaams minister van Mobiliteit
en Openbare Werken Lydia Peeters. ‘Minder dan de helft van de fietsinfrastructuur op gewestwegen voldoet aan onze eigen normen. Dat is gewoon
een slecht rapport. Als bevoegd minister schaam ik me als ik sommige
fietspaden zie.’
tekst bart van moerkerke beeld stefan dewickere

V

lamingen willen betere fietsinfrastructuur en meer degelijke fietsenstallingen.
Dat is een van de belangrijkste
conclusies van FietsDNA, het tweejaarlijkse
onderzoek van Fietsberaad Vlaanderen.
Minister Lydia Peeters kan zich vinden in
de vraag naar betere fietsvoorzieningen.
‘Fietsveiligheid is een absolute topprioriteit
van de Vlaamse regering. Eind september
hebben we het economisch relanceplan
“Vlaamse Veerkracht” voorgesteld, voor een
totaal bedrag van 4,3 miljard euro. Daarvan
gaat de komende twee jaar in totaal 885
miljoen euro naar mobiliteit en openbare
werken. We trekken ongeveer 300 miljoen
euro uit voor fietsinfrastructuur en even veel
voor verkeersveiligheid, wat uiteraard ook
de fietsers ten goede zal komen. Het budget
voor fietsinfrastructuur stijgt van 180 miljoen
euro dit jaar naar 335 miljoen in 2021. In 2022
zal het in dezelfde grootteorde liggen. Dat

betekent dat we enkele jaren voorsprong
nemen op het groeipad dat we bij de start
van de regeerperiode hadden afgesproken
en waarbij we in 2024 tot 300 miljoen euro
zouden komen. Die versnelling is ook echt
nodig, want de verkeersveiligheid neemt sinds
enkele jaren niet meer toe, zeker niet voor
fietsers. Voortdoen zoals in het verleden is
geen optie.’
Kijkt u dan vooral naar nieuwe infrastructuur
of ook naar de bestaande?
‘Naar beide. Ruim de helft van de fietsinfrastructuur aan gewestwegen voldoet niet
eens aan onze eigen normen van het
vademecum fietsvoorzieningen, met een
rapport van vierenhalf op tien kom je liever
niet thuis. Ik kom soms op plekken waar
de fietsinfrastructuur zo ontoereikend is
dat ik me schaam dat ik er als minister
verantwoordelijk voor ben.
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Dus ja, we moeten de bestaande infrastructuur
absoluut verbeteren. Maar tegelijkertijd hebben we
nieuwe fietsinfrastructuur nodig. We moeten missing
links wegwerken. We moeten blijven investeren in
fietssnelwegen. Vandaag hebben we bijna 1500 kilometer
gerealiseerd, maar het doel is 2500 kilometer. Het is
dus en-en. Daarnaast blijven ook sensibilisering en
educatie erg belangrijk. Verkeersveiligheid gaat altijd
over twee zaken: het gedrag van de weggebruiker en de
infrastructuur.’
Het vademecum fietsvoorzieningen wordt op dit
ogenblik herzien. Wanneer moeten de nieuwe
normen er zijn en wat wordt de rode draad?
‘In het voorjaar van 2021 zal het vernieuwde vademecum
klaar zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer en alle
stakeholders zijn ermee bezig. Het streefdoel zijn
fietspaden die toekomstbestendig zijn, voor alle soorten
fietsen. We moeten naar bredere fietspaden. De twee
meter, die we vandaag nog niet overal hebben liggen, is
niet meer voldoende. Zeker niet op fietssnelwegen.’
Bredere fietspaden, terwijl de ruimte naast gewestwegen vaak beperkt is. Wil dat zeggen dat de auto
minder plaats moet krijgen?
‘Dat moet telkens ter plaatse bekeken worden. Soms is
het makkelijk. Op wegen met drie rijstroken kun je er

eenvoudig één schrappen en de vrijgekomen ruimte aan
de fietser geven. Aan gewestwegen waar de woningen
iets verder van de weg af staan en waar een brede
pech- of parkeerstrook is, kun je met wat schilderwerken
perfect het fietspad verbreden. En waarom zou je ook
niet een stukje van de berm innemen? Vaak is de berm
gereserveerd voor de nutsleidingen en is verharding
verboden, ook een fietspad. Dat moeten we toch eens
herbekijken. Het is uiteraard ook niet de bedoeling de
auto overal te bannen, maar toch moeten we zorgen voor
ruimte voor de hele fietsfamilie. Dat zal telkens weer
maatwerk vragen van onze administratie.’
Het budget neemt fors toe. Zult u die extra middelen
allemaal besteed krijgen? Realisaties laten soms lang op
zich wachten.
‘Niemand begrijpt dat van de lijst met zwarte punten
uit 2002 er nog altijd een dertigtal niet zijn weggewerkt.
Natuurlijk kunnen onteigeningen lang aanslepen
en soms wordt er gewacht op de aanleg van nieuwe
riolen en andere nutsvoorzieningen om een weg onder
handen te nemen, maar daar wil ik me niet langer achter
verschuilen. In afwachting van een grondige heraanleg
kun je op gevaarlijke punten al maatregelen nemen
om de veiligheid te verhogen. Het moet allemaal veel
sneller. Ik heb de administratie gevraagd het tempo op te
drijven. Ga ter plaatse, kijk wat er snel kan gebeuren om

INTERVIEW Daan Schalk, voorzitter Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA)

North Sea Port/T.d’Haenens

MORA wijdt haar mobiliteitsverslag aan de fiets
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De Mobiliteitsraad Vlaanderen is
de strategische adviesraad voor
het beleidsdomein Mobiliteit en
Openbare Werken. Voorzitter Daan
Schalck, CEO van North Sea Port, is
blij met de forse toename van het
Vlaamse investeringspakket voor de
fiets. ‘We hebben in ons jaarlijkse
mobiliteitsverslag benadrukt dat de
fiets een echte game changer kan zijn,
dat blijkt in coronatijden. De Vlaamse
regering zit op dezelfde lijn. Het is goed
dat de minister het niet enkel heeft over
fietspaden en fietssnelwegen, maar
dat het ook gaat over fietsparkeren,
oplaadpunten voor elektrische
fietsen, fietsveiligheid. De minister
benadrukt kortere realisatietijden
voor fietsinfrastructuur, ook dat is zeer
belangrijk. Een begroting is één ding,
de zaken gedaan krijgen is natuurlijk
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essentieel. Ook de coördinatie bij het
realiseren van fietsinfrastructuur is
voor de MORA een aandachtspunt. We
denken dat de vervoerregio’s daar een
belangrijke rol in kunnen spelen. Tot
nu toe hebben zij zich geconcentreerd
op de openbaarvervoerplannen.
Ze zouden ook een taak kunnen
opnemen in de coördinatie tussen
de verschillende bestuursniveaus
die met fietsinfrastructuur bezig
zijn. Fietssnelwegen lopen over
verschillende gemeenten, er moeten
aansluitingen zijn met het lokale
netwerk, kruisingen met gemeente- en
gewestwegen moeten veilig zijn. Het
netwerk als een geheel bekijken vraagt
coördinatie. De vervoerregio’s zouden
die taak kunnen opnemen, omdat alle
partners op dat niveau samen aan de
tafel zitten.’

‘ VERKEERSVEILIGHEID IS DOORSLAGGEVEND
ALS WE MEER KINDEREN OP DE FIETS NAAR
SCHOOL WILLEN.’
LYDIA PEETERS

de verkeersveiligheid meteen te verhogen. Voor die quick
wins heb ik 80 miljoen euro klaar staan en nog eens 20
miljoen euro om kruispunten conflictvrij te maken. In juli
had ik al een voorafname verkregen op het relanceplan,
75 miljoen euro voor fietsinfrastructuur. Ik heb de
entiteiten van het departement MOW – AWV, de Vlaamse
Waterweg, Lantis en de Werkvennootschap – meteen
gevraagd naar voorstellen voor snelle investeringen.
Die oefening is gebeurd, nu kunnen bestekken worden
gemaakt en aanbestedingsprocedures worden
klaargemaakt om vanaf 1 januari 2021 te gunnen.’
‘Tegelijkertijd willen we ons investeringsplan zo snel
mogelijk af hebben. Met het oog op een snellere
realisatie van infrastructuurprojecten is ook een
ander element van “Vlaamse Veerkracht” belangrijk:
hervormen. We moeten onze procedures – onze

Bedrijven maken de omslag
Cruciaal voor de MORA en de sociale
partners die er deel van uitmaken,
is dat de fiets een nog veel grotere
rol speelt in het woon-werkverkeer.
De coronacrisis heeft getoond dat
dit potentieel er is, nu moet worden
doorgezet. Daan Schalck: ‘Het
fietsnetwerk moet absoluut ook op de
economische poorten worden gericht.
Dat zijn zones die, op de luchthaven van
Zaventem na, doorgaans zeer slecht
bereikbaar zijn met openbaar vervoer.
Denk aan onze havens. Sommige
economische poorten sluiten al
redelijk goed aan op het fietsnetwerk,
andere hebben extra aandacht nodig.
Ik stel vast dat bedrijven steeds meer
aandacht hebben voor de fiets in hun
vervoerplannen en in hun beleid met
betrekking tot bedrijfswagens. Bij

gunningsprocedures, onze administratieve procedures
– versnellen. Waarom moet er voor sommige types
werkzaamheden in elk district afzonderlijk een
aanbestedingsprocedure opgestart worden? Kunnen
we waar mogelijk niet veel beter met raamcontracten
werken? Kunnen we geen mobiele ploegen oprichten die
klachten of meldingen over fietspaden meteen opvolgen
en mankementen direct herstellen? Ik heb echt een
realisatiegerichte manier van werken gevraagd aan de
administratie om de middelen snel te kunnen besteden.’
Het fietsgebruik neemt toe. Enkel in de woon-schoolverplaatsingen neemt het aandeel van de fiets af.
Hoe wilt u die trend keren?
‘Verkeersveiligheid is doorslaggevend als we meer
kinderen op de fiets naar school willen. Tot nu toe
hebben we ons toegespitst op veilige schoolomgevingen.

de minister quick wins noemt. De
snelle uitbouw van goed uitgeruste
mobipunten aan economische
knooppunten en zones met veel
werkgelegenheid bijvoorbeeld kan een
groot effect hebben.’

North Sea Port bijvoorbeeld hebben
we een fietsplan. 57 procent van onze
medewerkers heeft een leasefiets
en die kan gecombineerd worden

‘ DE FIETS IS EEN
GAME CHANGER
IN HET WOONWERKVERKEER.’
DAAN SCHALCK
met een bedrijfswagen. Ook met een
leasefiets krijgen medewerkers een
kilometervergoeding. Die toenemende
bedrijfsinitiatieven moeten ook op
politiek niveau worden vastgepakt,
met infrastructuur maar ook met wat

Ervaringsdeskundige
Daan heeft dit jaar om en bij de 5000
kilometer afgelegd met zijn elektrische
bedrijfsfiets. ‘Ik heb de mentale omslag
gemaakt. Ik zit veel liever een uur op
de fiets dan een halfuur in de auto, met
de kans dat ik vaststa in de file. Ik fiets
naar drie verschillende kantoren. Twee
routes zijn veilig, aan de derde is nog
wat werk. Ik neem overigens altijd de
veiligste weg, niet de kortste. Ik kom ’s
morgens vol energie aan op het werk en
’s avonds kom ik fris weer thuis. Ik kan
het iedereen aanraden.’
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‘ HOE MEER ER WORDT OVERGESCHAKELD
OP DE FIETS, HOE MINDER
AUTOPARKEERPLAATSEN ER NODIG ZIJN.
DIE EVOLUTIE VOLTREKT ZICH NU AL.’
LYDIA PEETERS

Voor elke euro die lokale besturen daarin investeren,
legt Vlaanderen een euro bij. Sinds ik minister ben,
hebben we al 4,47 miljoen euro geïnvesteerd in 632
veilige schoolomgevingen in 150 gemeenten. Maar we
moeten verder kijken dan de honderd meter rond de
schoolpoort en ook de belangrijkste schoolroutes veilig
maken.’

de deelstep of de deelfiets. Ze zullen via de centrale
meteen een ticket kunnen kopen voor de hele rit en
bijvoorbeeld ook voor de huur van een fietslocker aan
een Hoppinpunt. We willen en moeten dus absoluut
voorkomen dat iedereen die nu de fiets gebruikt voor
het woon-werk- of woon-schoolverkeer, straks weer naar
de auto grijpt.’

Hoe wilt u dat doen?
‘Veel scholen en lokale besturen zijn die routes nu
al in kaart aan het brengen of hebben dat al gedaan.
Voor de schoolroutes of delen van schoolroutes op
gewestwegen heb ik de administratie gevraagd te
onderzoeken wat we al snel kunnen doen. Voor de
schoolroutes op gemeentewegen willen we de lokale
besturen financieel ondersteunen. We werken nu aan
een nieuw, laagdrempelig subsidiereglement, in de
lijn van de regeling voor schoolomgevingen. Volgend
jaar trekken we voor de schoolroutes op gemeente- en
gewestwegen samen 30 miljoen euro uit.’

Hoe zal de uitrol van Hoppinpunten verlopen?
‘Er zijn vijf verschillende types van Hoppinpunten:
interregionale, regionale, lokale en twee types van
buurtknooppunten. We willen in deze bestuursperiode
duizend van die knooppunten realiseren. Drie vierde
zullen lokale of buurtknooppunten zijn, waarvoor
we de lokale besturen volledig subsidiëren. Aan die
buurtmobipunten is er naast een halte van openbaar
vervoer een hele reeks fietsvoorzieningen, er zijn
deelsteps. In Leuven zijn al veertien knooppunten
gerealiseerd. Ze werken, veel jongeren doen hun auto
van de hand en kiezen voor openbaar vervoer, fiets en
deelmobiliteit.’

De voorbije maanden zijn mensen meer gaan fietsen.
Denkt u dat die omslag blijvend is?
‘Tijdens de lockdownperiode hebben velen het
fietsen herontdekt. Het aantal fietsers is zichtbaar
toegenomen, de speedpedelecs boomen, de
fietsleasecontracten zitten in de lift. Tegelijkertijd
is de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid in
volle gang. Begin 2022 wordt een echt kantelpunt.
Dan gaat het hertekende openbaar vervoer van start,
zoals is uitgewerkt in de mobiliteitsplannen van de
vervoerregio’s. Op dat moment zullen we ook al heel
wat Hoppinpunten of mobipunten hebben waar mensen
zeer snel kunnen overstappen van het ene op het
andere vervoermiddel. Fietsinfrastructuur wordt zeer
belangrijk op die knooppunten: een goede fietsparking
voor alle maten van fietsen, fietslockers, deelfietsen,
oplaadpunten voor elektrische fietsen. Begin 2022 wordt
ook de mobiliteitscentrale operationeel die reizigers
via de app of telefonisch verschillende mogelijkheden
aanbiedt om van punt A naar punt B te gaan. Misschien
nemen ze eerst de eigen fiets of de deelfiets, aan een
knooppunt stappen ze over op de bus, een klein busje
of een taxi, en het laatste stukje doen ze te voet, met
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Hoe ver staat de mobiliteitscentrale?
‘We zitten in de aanbestedingsfase. Er waren initieel
negen kandidaten, daarvan zijn er nu nog vijf over.
Begin 2021 weten we wie de mobiliteitscentrale zal
ontwikkelen. Een jaar later, begin 2022 moet ze van start
gaan.’
Meer fietsen vraagt meer en betere fietsenstallingen.
Moet er een nieuw evenwicht komen tussen fiets- en
autoparkeren?
‘Voldoende en veilige fietsparkeerplaatsen zijn een
absolute must. Aan die vraag willen we onder andere
met de Hoppinpunten tegemoet komen. Er zal voldoende
plaats zijn om een fiets veilig te stallen. En hoe meer
er wordt overgeschakeld op de fiets, hoe minder
autoparkeerplaatsen er nodig zijn. Die evolutie voltrekt
zich nu al.’
Tot slot, wat betekent fietsen voor u?
‘Fietsen is gezond en plezant. De wind, de zuurstof, op
de fiets heb ik altijd een lach op mijn gezicht en voel ik
me gelukkig.’

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

Detectie
op afstand
Een glasvezel- of inductielus in het wegdek of een camera detecteert de aankomende fietsers en
beperkt de wachttijd of zet het licht op groen. Een drukknop functioneert slechts als back-up.
Automatische detectie kan beter inspelen op de intensiteiten van alle verkeersstromen én op de
beoogde modal shift. Dit is een win-win voor alle weggebruikers.

drukknop
lusdetectie

Voordelen:
• Fietser kan in beweging blijven;
• Meer comfort zonder specifieke handeling;
• Lichtenregeling kan rekening houden met de
hoeveelheid fietsverkeer, wachttijden worden
geoptimaliseerd op basis van aantallen;
• Het fietsverkeer kan prioritair behandeld worden voor
een betere doorstroming;
• Peletondetectie waardoor groepen sneller groen
krijgen dan een individuele fietser.

Aandachtspunten:

• Vooral wenselijk bij kruispunten waar de

rechtdoorgaande fietsbeweging dominant is;
• Combinatie van verwegdetectie en dichtbijdetectie
met een drukknop als back-up. Het verkeerslicht
kan op groen blijven zolang fietsers in het
detectiegebied aanwezig zijn;
• Impact op doorstroming andere weggebruikers.

Het volledige rapport Veiligheid en fietscomfort aan verkeerslichten vind je op www.fietsberaad.be

Onderzoek in samenwerking met Tractebel

SINT-NIKLAAS MAAKT
FIETSINGANGEN IN
SCHOOLOMGEVINGEN ZICHTBAAR

FIETSERS KRIJGEN MEER
RUIMTE AAN KRUISPUNTEN
IN ANTWERPEN

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas streeft
naar veiligere schoolomgevingen en maakt
op dertig locaties de toegang naar de
fietsparking extra zichtbaar via grote stickers.

De Plantin en Moretuslei is een belangrijke
invalsweg voor fietsers en automobilisten.
De fietspaden zijn verouderd en worden over
de hele breedte heringericht.

Omdat de scholenspits het drukste en meest
chaotische verkeersmoment van de dag is, wil het
stadsbestuur van Sint-Niklaas daar extra aandacht
aan besteden. Ter hoogte van de fietsenstalling van
de school vertragen de fietsers immers en hinderen ze
elkaar soms bij het afslaan.

De Plantin en Moretuslei is een belangrijke invalsweg
naar het centrum voor fietsers, want ze is de snelste
verbinding tussen het Ring- en Singelfietspad naar het
historische centrum van Antwerpen. De bestaande
fietspaden en kruispunten zijn niet voorzien op de
grote hoeveelheid fietsers: ze zijn verouderd, te smal
en in slechte staat. Daarnaast leiden ook de vele
zijstraten tot onduidelijke en gevaarlijke situaties.

Daarom heeft het stadsbestuur een symbool ontworpen
dat aangeeft waar de fietsparking van de school zich
bevindt. Het zet enerzijds het fietsvriendelijke statuut
van de school in de kijker en helpt anderzijds om
fietsende scholieren wegwijs te maken. Scholen konden
hier zelf op intekenen, tot nu toe werden er 43 symbolen
in dertig schoolomgevingen aangebracht.
In een aantal schoolomgevingen werd nog een stapje
verder gegaan. Zo zijn er fietsstraten aangelegd en zijn
er al vijf schoolstraten op het grondgebied.
De actie kadert in het actiepunt van het stadsbestuur
om veilige en leefbare schoolomgevingen te creëren.
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Stefan Dewickere

Sint-Niklaas geeft aan waar de fietsparking van de school zich bevindt

Stefan Dewickere

GOEDE PRAK TIJKEN
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De heraanleg verhoogt de veiligheid en het
comfort van de fietsers. Er komen stoepen en
eenrichtingsfietspaden van minstens 1,80 meter en
waar mogelijk 2 meter breed. Naast het fietspad dient
een strook van een halve meter als veiligheidszone
tussen het fietsverkeer en het autoverkeer. De
stad plant ook voldoende opstelruimte bij de
oversteekplaatsen en de kruispunten. Die laatste
worden ook overzichtelijker en compacter ingericht
om de oversteeklengte voor de fietsers te verkleinen.
Het traject wordt ook een pak groener. Bomen krijgen
een plekje tussen de parkeervakken en ook de huidige
middenbermen krijgen meer groen.

Buur

Plantin en Moretuslei, Antwerpen

Work in progress in Rotselaar

DRIE AMBITIEUZE
MOBILITEITSPROJECTEN
IN ROTSELAAR
In Rotselaar is er vier kilometer nieuwe
fietssnelweg in voorbereiding, verdeeld
over drie ambitieuze projecten.
Infrabel, de NMBS, de provincie Vlaams-Brabant en de
gemeente Rotselaar slaan de handen in elkaar voor een
ambitieus mobiliteitsproject. Dat zal leiden tot een
betere verkeersdoorstroming en een verhoogde verkeersveiligheid in Wezemaal en voor een vlotte fietsverbinding
met Leuven en Aarschot. Er wordt gewerkt aan drie
deelprojecten op en aan het toekomstige traject van
de F25, de fietssnelweg Leuven-Aarschot. De drie
projectgebieden zijn sterk met elkaar verbonden, maar
er neemt telkens een andere partner de leiding.
Het eerste projectgebied loopt van de Abdijlaan
tot het station van Wezemaal. Onder leiding van de
gemeente Rotselaar wordt er 1,8 kilometer fietssnelweg
aangelegd. De fietssnelweg is verlicht en zal aangelegd
worden in asfalt van 3,5 meter breed met een extra
veiligheidsafstand in grasbetontegels naast de bermen.
Het tweede projectgebied is de stationsomgeving van
Wezemaal. Onder leiding van Infrabel wordt daar de
huidige overweg in de Langestraat vervangen door een
wegtunnel. Ook komt er een nieuwe fietsbrug voor de
fietssnelweg F25. Samen met de NMBS worden ook de
stationsomgeving en het parkeerterrein vernieuwd.

Het gebied van aan het station van Wezemaal tot aan
de Bert Leysenlaan vormt het derde projectgebied.
De provincie Vlaams-Brabant maakte hier de
ontwerpplannen voor een nieuw stuk fietssnelweg
van 2,5 kilometer met een fietstunnel onder het spoor.
Daarbij zijn verschillende scenario’s onderzocht en is
er gekozen voor een project met de beste verhouding
op het gebied van enerzijds impact op de omgeving en
anderzijds veiligheid, directheid, samenhang, comfort en
aantrekkelijkheid.
Het nieuwe stuk fietssnelweg wordt 4 meter breed in
asfalt en zal ’s nachts verlicht zijn. Bestaande straten
die op de fietssnelweg liggen, worden heraangelegd
tot fietsstraten, waar auto’s te gast zijn. Dit wil zeggen
dat ze ingericht worden als fietsroute waarop ook
beperkt autoverkeer is toegestaan. Fietsstraten worden
herkenbaar ingericht met roodbruin asfalt.

Meer weten over onze goede praktijken? Surf
naar fietsberaad.be en neem een kijkje onder
de categorie ‘fietsinfrastructuur’. Daar vind je
goede praktijken en inspirerend onderzoek die
helpen om zelf sterk fietsbeleid te realiseren.
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Fiets- en wandelbrug Sion over de Kleine Nete in Lier

‘Straks ook fietsnieuws in
het verkeersbulletin?’
‘Beste volgers, de #fiets moet een plaats krijgen in ons radioverkeersbulletin.
Wat als een fietssnelweg dicht is door werken? Verspert een omgevallen boom
of een kapotte brug een fietsroute? Dan wil ik dat graag in ons bulletin. Hoe?
Correspondenten? Graag jullie suggesties.’ Zo luidde op 1 juli een tweet van
Hajo Beeckman, verkeersanker bij de VRT met ruim 15.000 volgers op Twitter.
Het bericht ging heel België rond en kreeg honderden reacties.
tekst dries janssens beeld stefan dewickere
Hoe kwam je op het idee om nieuws voor fietsers in
het verkeersbulletin op te nemen?
‘Omdat de groep mensen voor wie deze informatie
belangrijk is elke dag groter wordt. Er is een “markt”
voor. En die heeft tijdens de lockdown nog een stevige
groeispurt genomen. De mensen hebben de voorbije
maanden de fiets ontdekt of herontdekt.’
‘De VRT doet bovendien om de drie jaar onderzoek naar
luistergedrag om na te gaan wat ons publiek verwacht
van het radioaanbod. Uit de resultaten van 2018 blijkt
dat een grote groep mensen verkeersinformatie op de
radio nog altijd belangrijk vindt. We zien wel dat het
gebruik van verkeersapps toeneemt bij de doelgroep
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tussen twintig en dertig jaar. En mensen gebruiken ook
meerdere bronnen om aan hun informatie te komen. Met
de enquête van 2021 gaan we ook onderzoeken wat de
rol van de fiets in het verkeersbulletin kan zijn. Vandaag
is de fiets nog een blinde vlek in ons verkeersoverzicht.
Maar de VRT heeft de ambitie om de eerste te zijn
die nieuws op maat van fietsers integreert in haar
verkeersnieuws.’
Heb je interessante voorstellen ontvangen op je tweet?
‘Het waren er zelfs zo veel dat ik ze nog niet allemaal
heb kunnen bekijken. We zijn niet van plan zelf iets te
ontwikkelen. We zijn wel op zoek naar samenwerking
met bestaande platformen of toepassingen die nu

INTERVIEW

in ontwikkeling zijn. Het mag zeker geen jaren meer
duren. We gaan nu actief op zoek naar partners, liefst
Belgische, die een werkbaar en gebruiksvriendelijk
voorstel uitwerken.’
‘De technologische mogelijkheden evolueren in
sneltempo. En ook de interesse van klassieke
“autoplatformen” zoals Waze is gewekt. Waze heeft
me al gebeld om de opties te bekijken voor een aparte
fietsapp die voortbouwt op de bestaande kaarten en
technologie die ze in huis hebben.’
‘Ik zie ook vaak het voorstel van crowdsourcing
terugkomen. Door fietsers onderweg zelf data te laten
verzamelen, die te bundelen en vervolgens (automatisch)
te analyseren, krijg je zicht op verplaatsingspatronen en
eventuele anomalieën. Dat is informatie die je perfect
zou kunnen gebruiken in een verkeersoverzicht. Die data
verzamelen kan bijvoorbeeld via FietsGPS-computers
of via Ping-knoppen. Verder ontwikkelt de VUB een
prototype voor incidentrapportering. Als we daar
fietsinfo kunnen integreren, wordt dat ook interessant
voor ons bulletin. Je ziet het, het gonst daarbuiten echt
van de ideeën. Ik ben ervan overtuigd dat er snel iets
uitkomt waarmee we het VRT-verkeersoverzicht nog
nuttiger kunnen maken.’
Welke evolutie heb je de voorbije jaren gezien op de
redactie en daarbuiten?
‘Op vijf jaar tijd is het debat over mobiliteit toch wel
serieus gekanteld. Vroeger ging het enkel over files en
doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Stilaan zijn
we ook informatie over het openbaar vervoer beginnen
te brengen. In 2016 begon de elektrische fiets aan zijn
doorbraak en waren ook langere afstanden goed te doen
met de fiets. Vanaf dan zijn meer mensen, vaak omdat
ze de files beu waren, de fiets functioneel beginnen
te gebruiken. De coronacrisis heeft dit bewustzijn nog
verder aangewakkerd.’
‘Ik zie ook dat bijvoorbeeld het debat over ruimtelijke
ordening via de Vlaamse Bouwmeester helemaal is
opengetrokken. Wat vroeger voor een nichepubliek
was, is nu doorgebroken tot de mainstream. En als het
bewustzijn bij de mensen groeit, dan vormt dat ook
een fundament voor politieke beslissingen. Kijk maar
naar de budgetten die de regering vandaag reserveert
voor fietsinfrastructuur. Dat was enkele jaren geleden
ondenkbaar. Of het voldoende is laat ik in het midden.
Maar dat investeringen in goede fietsinfrastructuur
lonen, staat vast.’
Zal de coronacrisis ons verplaatsingsgedrag ingrijpend
veranderen?
‘Uit wat we op de verkeersredactie zien, lijkt het erop
dat het nieuwe normaal toch veel weg heeft van het

oude normaal. Dat blijkt ook uit de resultaten van een
recente enquête door de FOD Mobiliteit. Die stelt dat
de langetermijneffecten niet spectaculair zullen zijn.
Thuiswerk wordt waarschijnlijk wel een blijver en heeft
het potentieel om de (ochtend)files minder lang te
maken. De FOD berekende dat het groeiende succes
van het telewerk kan leiden tot 8 procent minder
woon-werkverplaatsingen. Dat lijkt niet veel, maar
corona toonde aan dat 20% minder autoverplaatsingen
de structurele files helemaal doet verdampen, die 8%
is dus erg significant. Het stijgende aandeel fietsers,
van 11% voor de crisis naar 15% nu, kan dat effect nog
versterken. De vrees voor besmetting maakt van het

‘ GEEN BETERE STIMULANS
VOOR MEER FIETSERS DAN
DEGELIJKE INFRASTRUCTUUR.’
HAJO BEECKMAN

openbaar vervoer de grote verliezer. De NMBS voorspelt
dat ze pas in 2024 weer op het aantal reizigers van
voor de crisis zal zitten. En dat kan op middellange
termijn de druk op het wegennet verhogen of zelfs een
omgekeerde modal shift richting de auto veroorzaken.’
Hoe krijgen we nog meer mensen op de fiets en uit
hun auto?
‘Oh, maar er zijn veel slimmere mensen dan ik die daar
een antwoord op kunnen geven, hoor. Kijk maar naar
de expertisegroep die Vlaanderen bijeenbracht om een
relanceplan na corona uit te werken. In dat plan krijgt
de fiets trouwens een belangrijke rol in combinatie
met het concept van de “15-minutenstad”. Door lokale
gemeenschappen aaneen te schakelen moeten mensen
in een kwartier stappen of fietsen toegang hebben
tot een zo compleet mogelijk aanbod van diensten
en groene ruimte. Op die manier worden buurten
zelfvoorzienend zodat de auto amper nog nodig is.’
‘Voor mij is nabijheid de sleutel om mensen op de
fiets te krijgen. Dat principe is dan de katalysator voor
vernieuwende ingrepen in onze rommelige ruimtelijke
ordening. Neem nu bijvoorbeeld het netwerk van
fietssnelwegen dat in sneltempo wordt uitgebreid. Zulke
infrastructuur zorgt er mee voor dat mensen de afstand
tussen diensten en activiteiten beter en veiliger kunnen
overbruggen. Geen betere stimulans voor meer fietsers
dan degelijke infrastructuur.’
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NETWERK

Spoorwegovergang in Lille met graffititekening van wielrenner Wout Van Aert

INFRABEL WIL OVERWEGEN WEGWERKEN
Het Belgische spoornet wordt zeer druk bereden. Toch telt het nog 1700 overwegen. De
voorbije vijftien jaar heeft Infrabel er 372 gesloten en dat proces wordt, in samenspraak
met de lokale besturen, stapsgewijs voortgezet. Sommige overwegen verdwijnen, andere
worden vervangen door bruggen of tunnels voor autoverkeer, op nog andere plaatsen
komt er een tunnel of brug voor fietsers en voetgangers. Het sluiten van een overweg
heeft niet enkel een positieve impact op het trein- en wegverkeer, het is ook een middel
om de verkeersleefbaarheid en veiligheid in gemeenten en woonwijken te verbeteren.
tekst bart van moerkerke beeld stefan dewickere

I

nfrabel wil overwegen sluiten
of vervangen door een brug of
tunnel. Daar zijn verschillende
redenen voor. ‘Overwegen zijn
eigenlijk potentieel zwarte punten
op het spoornet, omdat ze een
impact hebben op veiligheid,
stiptheid, capaciteit en onderhoud,’
zegt Charlotte Verbeke, bij Infrabel
aanspreekpunt voor lokale besturen
in Vlaanderen. ‘Bijna wekelijks
gebeurt er een ongeval aan een
overweg en bijna maandelijks valt
er een slachtoffer. De kruisingen

16

van spoor- en wegverkeer hebben
ook invloed op de stiptheid van
de treinen. Bij een ongeval of
storing laten de gevolgvertragingen
zich voelen op andere delen van
het spoornet. Een overweg met
slagbomen beïnvloedt uiteraard
ook de doorstroming van het
wegverkeer. Omdat het, met het oog
op een modal shift, de bedoeling
is de capaciteit van het spoor voor
personen- en goederenvervoer te
verhogen, zullen de slagbomen in
de toekomst nog vaker dan vandaag
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gesloten zijn, met bijkomende
vertraging voor het verkeer over
de weg tot gevolg.’
STREEFBEELDEN
Aan het wegwerken van een overweg
gaat een heel proces vooraf, waarin
Infrabel nauw samenwerkt met de
lokale overheid en vaak ook met
de provincie. Bram Leroy werkt de
streefbeelden uit voor overwegen
in West- en Oost-Vlaanderen en
een deel van Vlaams-Brabant.
‘Het sluiten van overwegen is een

ruimtelijk verhaal. Wat betekent
het voor de gemeente en de
onmiddellijke omgeving? We bekijken
alle overwegen op het grondgebied
van een gemeente samen en maken
daarvoor een streefbeeld op. In die
oefening zetten we het Vlaamse en
lokale mobiliteitsplan mee in, net als
het beleidsplan Ruimte Vlaanderen
en het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan. We kijken naar de
vervoerregio’s, het bovenlokale
functionele fietsroutenetwerk en het
lokale fietsnetwerk. We nemen de
wegencategorisering mee, tellingen
over het gebruik van de wegen en de
historiek van stiptheid en incidenten
aan de verschillende overwegen.
We houden rekening met de
ontsluiting van landbouwpercelen,
de aanrijroutes voor hulpdiensten,
de aanwezigheid van sociale
voorzieningen enzovoort.’
Het streefbeeld is een eerste
oefening van welke overwegen
gesloten zouden worden, welke
vervangen door een tunnel of brug,
waar er een tunnel of brug voor
fietsers en voetgangers zou komen.
Dat is de basis voor een open dialoog
met de lokale overheid. Dat is vaak
geen eenvoudig gesprek. Voor
een gemeente ligt het sluiten van
overwegen ietwat moeilijk, omdat
sommige inwoners hoe dan ook een
eindje zullen moeten omrijden om
bepaalde bestemmingen te bereiken.
‘Het is niet de bedoeling om elke
overweg te vervangen door een
brug of tunnel,’ zegt Bram Leroy.
‘Dat is niet alleen financieel niet
haalbaar, het is ook niet wenselijk.
Door slechts op sommige plekken
een kunstwerk voor gemotoriseerd
verkeer te bouwen stuur je de auto’s
en het vrachtvervoer over de meest
geschikte, verbindende wegen. Je
houdt ze weg van de echt lokale,
perceelsontsluitende wegen die
precies door de aanwezigheid van
een overweg vaak als sluiproute
worden gebruikt. Die straten kun je
dan teruggeven aan de inwoners,
het kunnen woon- en fietsstraten

realisatie. Voordat de
omgevingsvergunningsaanvraag
wordt ingediend, is er een tweede
infomoment voor inwoners.’

worden. Als je vervolgens op goed
gekozen plekken een nieuwe tunnel
of brug voor voetgangers en fietsers
bouwt, realiseer je een snelle
verbinding van een wijk of buurt
met het centrum van de gemeente,
een fietssnelweg of een andere
attractiepool.’

RUIMTE RESERVEREN
De aandacht van Infrabel gaat in
de eerste plaats naar de drukste
spoorlijnen, zoals Antwerpen-GentKortrijk en Oostende-Brugge-GentBrussel-Luik. Ze verbinden grote
steden en maken deel uit van het
Trans-Europese Netwerk. Op lange
termijn wil Infrabel zoveel mogelijk

CONSENSUS
Komen Infrabel en de gemeente
tot een consensus over een
streefbeeld, dan wordt dat
vastgelegd in een princiepsakkoord

‘ BIJNA WEKELIJKS GEBEURT ER EEN ONGEVAL
AAN EEN OVERWEG EN BIJNA MAANDELIJKS
VALT ER EEN SLACHTOFFER.’
CHARLOTTE VERBEKE, INFRABEL

over het grofmazige netwerk
voor gemotoriseerd verkeer en
het fijnmazige voor voetgangers
en fietsers. Er wordt, indien
nodig, een onafhankelijk
studiebureau aangesproken om de
verkeersstromen objectief in kaart
te brengen. Charlotte Verbeke: ‘Zodra
er een princiepsakkoord is, laten
de gemeente en Infrabel dat aan de
inwoners weten. Hun opmerkingen
en suggesties kunnen leiden tot
aanpassingen. Misschien moet er
een extra wegje worden aangelegd
dat een betere verbinding maakt met
de tunnel of de brug voor fietsers
en voetgangers. Misschien is het
beter de tunnel of brug een beetje
te verplaatsen. Is het streefbeeld
geconsolideerd, dan maken we
een samenwerkingsovereenkomst,
waarin de financiering en de timing
worden vastgelegd. Sommige
overwegen worden misschien
op korte termijn weggewerkt,
andere komen pas later aan de
beurt. Daarna wordt het gewone
traject gelopen van verschillende
varianten, voorontwerp, ontwerp,
omgevingsvergunningsaanvraag,

overwegen sluiten. ‘Maar,’ zegt Bram
Leroy, ‘de prioritaire aandacht voor
die grote spoorlijnen neemt niet
weg dat het belangrijk is om zo snel
mogelijk voor alle gemeenten een
streefbeeld te hebben en voor elke
overweg een plan.’
FIETSSNELWEG
Spoorlijnen zijn (behoorlijk) rechte
verbindingen tussen steden en
verstedelijkte kernen. Het is logisch
dat het tracé van fietssnelwegen
vaak langsheen de sporen loopt. Het
vervangen van sommige overwegen
door kunstwerken en het afschaffen
van andere maakt de fietssnelwegen
veiliger en sneller. ‘Elke kruising van
een fietssnelweg met een weg, of
dat nu in of uit de voorrang is, is een
potentieel gevaarlijk punt en gaat
ten koste van de doorstroming van
het fietsverkeer. Overwegen sluiten
is dus een goede zaak. Anderzijds
moeten we er door het aanleggen
van voldoende fietstunnels en
bruggen wel voor zorgen dat de
fietssnelweg gevoed wordt vanaf de
andere kant van het spoor,’ besluit
Bram Leroy.
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IEDEREEN FIETST
Naam Liesbeth Fransen (37)
Functie Schepen van onder meer Duurzame
Mobiliteit
Gemeente Pelt
Aantal fietsen We hebben thuis vijf fietsen
voor mijzelf, mijn echtgenoot en de
kinderen, aangevuld met enkele steps en
een driewieler voor de jongste.
Favoriete fiets Mijn elektrische fiets uit de
Trend-serie van QWIC.
Fietskilometers per jaar: Ongeveer
1500 kilometer, schat ik.
Coolste fietsgadget: Met het kinderstoeltje op de bagagedrager kan ik
mijn jongste zoon veilig en comfortabel
overal mee naartoe nemen.
Waarom ik fiets: Het is gezond bewegen,
maakt mijn hoofd leeg en ik ben nooit
meer gefrustreerd op zoek naar die ene
parkeerplaats.
Mooiste fietsroute in Vlaanderen:
‘Boerenloeren’ is een mooie en
gezinsvriendelijke fietsroute langs
Peltse landbouwbedrijven.
Leukste fietsherinnering: Met man en kinderen op gezinstandems het hinterland
van onze Belgische kust verkennen. Mooie,
nooit geziene plekjes ontdekken, waaronder
een plaatselijke boerderij met een onvergetelijke lunch van
hoeve- en streekproducten.
Origineel fietsidee: MobiLab is een
project dat drie Noord-Limburgse
gemeentes helpt en ondersteunt in
het ontwikkelen van een duurzaam
mobiliteitsproject. Burgers, experts
én gemeentebestuur slaan de handen in
elkaar. Het doel? Nog meer Pelt op
de pedalen!
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Passantenhaven in Sint-Huibrechts-Lille
aan het kanaal Bocholt-Herentals

photojoost.com

Mooiste fietsrelatie: Pelt zet als nieuwe
fusiegemeente in op meer comfortabele en
veilige fietsverbindingen op
belangrijke invals- en verbindingswegen.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd
aan de plannen voor een gescheiden fietspad in de Zandstraat, mede dankzij een
participatieproject met onze inwoners.

NETWERK

Stationsomgeving in Hove

DE FIETSSNELWEG IN EEN STATIONSOMGEVING
Direct in afstand en tijd, herkenbaar, veilig, voorspelbaar, het zijn enkele eigenschappen van
een fietssnelweg. In hoeverre kun je die hardmaken in een stationsomgeving waar de ruimte
per definitie beperkt is en waar veel verkeersstromen samenkomen?
tekst bart van moerkerke beeld stefan dewickere

F

ietssnelwegen op een
veilige en duurzame
manier door of langsheen
stationsomgevingen leiden is
geen makkelijke ontwerpopdracht.
In projectstuurgroepen rijzen
regelmatig dezelfde vragen.
Wat met de voorrangsstatus
van fietssnelwegen in
stationsomgevingen? Hoe
herkenbaar moeten fietssnelwegen
daar zijn? Mogen ze over
parkeerterreinen lopen? Hoe
verhoudt het tracé van een
fietssnelweg zich tot looproutes,
bushaltes…? ‘Elke betrokken
partij – NMBS, Infrabel, De Lijn, de
provincie, AWV, MOW en de stad of
gemeente – heeft een eigen visie en
wil eigen klemtonen leggen,’ zegt
Sofie Van Campenhout, regionaal
beleidsmedewerker mobiliteit bij
het departement Mobiliteit en
Openbare Werken. ‘Overleg is er pas

als voor een concreet project de
startnota op tafel komt. Eigenlijk
is dat te laat. En alle betrokkenen
hebben de indruk dat ze bij elk
project telkens weer van nul moeten
beginnen puzzelen met allerlei
doelstellingen en ontwerprichtlijnen.
Tijdens een workshop op
17 februari hebben we meer dan
vijftig mobiliteitsprofessionals
van alle partners samengebracht
om los van een concreet project
met elkaar te overleggen en na
te denken, om een beter begrip
te krijgen van elkaars positie. De
deelnemers kregen een toelichting
over de verschillende types van
stationsomgevingen en over de
ontwerpprincipes en standaarden
voor fietssnelwegen. Ze analyseerden
enkele Nederlandse voorbeelden
van stationsomgevingen. Vervolgens
bogen ze zich over het tracé van
de fietssnelweg in enkele Vlaamse

cases. De workshop resulteerde in
vier aanbevelingen. Op basis daarvan
zullen we de komende maanden
samen aan een nota werken met een
aantal principes over fietssnelwegen
in stationsomgevingen, waarover we
dan niet meer bij elk project opnieuw
hoeven te discussiëren. Dat is een
ambitieus plan en ik weet niet of en
waar we zullen landen.’
ZOOM UIT
Bekijk de tracering van fietssnelwegen
op diverse schaalniveaus. Dat
is de eerste aanbeveling van de
deelnemers aan de workshop. Door
uit te zoomen kan worden bepaald of
en waar de fietssnelweg de spoorweg
kan kruisen om aan de meest
geschikte kant van het station uit te
komen. Sofie Van Campenhout: ‘Het
kan verhelderend zijn om kritisch te
kijken naar het ruimere tracé van een
fietssnelweg.’
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NETWERK

‘ HET KAN VERHELDEREND ZIJN
OM KRITISCH TE KIJKEN NAAR HET RUIMERE
TRACÉ VAN EEN FIETSSNELWEG.’
SOFIE VAN CAMPENHOUT

BENUT DE TWEE KANTEN
De tweede aanbeveling sluit daar
onmiddellijk bij aan: benut de
eigenheid van de twee kanten
van een station. Vandaag hebben
stations nog vaak een voor- en
een achterzijde, maar dat patroon
wensen alle partners te doorbreken.
De klassieke ‘voorkant’ is doorgaans
naar het centrum van gemeente of
stad gericht. Het is een gemengde,
multifunctionele zone waar de
voetganger prominent aanwezig
is. Loopt de fietssnelweg aan die
zijde, dan is het meestal nodig het
typische karakter en uitzicht ervan te
onderbreken en de snelheid van de
fietsers te verlagen. De ‘achterzijde’
van het station is meestal gericht
op de ontsluiting voor de auto. Daar

Stationsomgeving in Antwerpen-Berchem

20

S T E R K F I E T S B E L E I D DECEMBER 2020

ligt vaak ook het parkeerterrein.
Fietssnelwegen liggen het best
aan die kant, zoveel mogelijk
conflictvrij met het autoverkeer
en parkeerbewegingen, en zoveel
mogelijk in de voorrang. ‘De meeste
potentiële conflicten tussen
verschillende verkeersstromen
doen zich voor op het eigenlijke
stationsplein. Verleg je de
fietssnelweg naar de achterzijde, dan
blijf je weg uit de drukste en meest
diffuse zone. Daar zijn zowel de
gebruikers van het openbaar vervoer
als de doorgaande fietsers op de
fietssnelweg mee gebaat. Vaak zijn
er zo meer mogelijkheden om op een
veilige manier een fietssnelweg in de
voorrang langsheen het station te
leiden,’ zegt Sofie Van Campenhout.

Fietsvriendelijke onderdoorgangen
zijn in elk geval cruciaal voor de
goede bereikbaarheid van de
stationsomgeving, ongeacht de
locatie van de fietssnelweg.
MAAK RUIMTE
Ruimte is in stationsomgevingen
schaars. Om ruimte te creëren is het
soms nodig de plaats voor de auto
en de autoparking te verkleinen.
Deze herverdeling van ruimte moet
ook rekening houden met goed
ingeplante en makkelijk bereikbare
fietsenstallingen.
HOU REKENING MET
DE EIGENHEID VAN STATIONS
Er zijn verschillende types
van stations, het is nodig de
fietsvoorzieningen daaraan aan
te passen. Aan herkomststations
– denk aan Beveren-Waas, Tienen,
Herentals – vertrekken heel veel
reizigers ’s morgens. Daar zijn goede
fietsenstallingen en een vlotte
verbinding met fietssnelwegen in de
buurt nodig. In bestemmingsstations,
zoals de drie grote Brusselse
stations of Antwerpen-Centraal,
komen veel reizigers aan om zich
te voet (of met de deelfiets) verder
te verplaatsen. De stationspleinen
zijn er vooral voetgangerszones met
een link naar het busstation. Deze
stations zijn ook eindbestemmingen
voor pendelaars met de fiets
als voortransport. Vraag is of de
fietssnelweg op die plekken duidelijk
en herkenbaar moet doorlopen,
en hoe dat wordt vertaald in de
inrichting. Misschien moet het tracé
iets verder van het station weg
liggen om conflicten te voorkomen.

INSPIR AT IE

Noorderkempen is dan weer een
voorbeeld van een weidestation,
tussen woon- en werkgebieden
in. De auto is er het belangrijkste
voortransportmiddel, gevolgd door
de langeafstandsfietser. Als langs
zo’n weidestation een fietssnelweg
loopt, moet die zoveel mogelijk
conflictvrij worden aangelegd.
Hij mag ook zeker niet over de
parking lopen of interfereren met
parkeerbewegingen. Ten slotte
zijn er de overstapstations, zoals
Mechelen of Denderleeuw, met een
grote potentie voor de fiets als
voortransportmiddel. Natuurlijk zijn
de meeste stations een combinatie
van de verschillende types.
DE CONCLUSIE IS EEN MINDSHIFT
Geen twee stations, geen twee
stationsomgevingen zijn identiek.
Er zal altijd maatwerk nodig zijn
om een fietssnelweg op de beste
manier in te passen. Het is niet
de bedoeling van de partners om
voor elk type station tot algemeen
geldende ontwerprichtlijnen te
komen. Wel willen ze graag een
nota opstellen met enkele principes
waarachter ze zich allemaal
kunnen scharen, vertrekkend
van de aanbevelingen van de
workshop. Sofie Van Campenhout:
‘De grote verdienste van dit traject
is dat de partners loskomen
van hun eigen standpunt en het
bredere beeld zien. Dit vraagt
van velen een mindshift. De
inplanting van een autoparking
in een stationsomgeving wordt
bijvoorbeeld te weinig in vraag
gesteld. Die manier van denken
willen we graag doorbreken.
Bekijk alle voetgangers- en
fietsersbewegingen, kijk naar de
fietsinfrastructuur in de omgeving
en beslis dan waar de parking
het best wordt ingeplant en zo
weinig mogelijk interfereert met
de andere stromen. Dat mensen
die met de auto komen een eindje
moeten stappen naar het station,
is perfect logisch en verantwoord
in het kader van een duurzaam
mobiliteitsbeleid.’

Still uit de mini-serie van Cyclomax

CYCLOMAX

tekst aline peeters beeld cyclomax
In Cyclomax, de eerste Vlaamse webserie voor kinderen,
proberen twee Brusselse ketjes iedereen op de fiets te
krijgen. Nilou is het namelijk beu om elke dag op weg naar
school eindeloos lang in de file te staan. Samen met haar
vriend Tuur, die je misschien wel herkent van De Ideale
Wereld, bedenkt ze een game. Spurtend en stuntend
racen ze door de stad om fietsonderdelen te verzamelen.
Onderweg kruisen ze het (fiets)pad van fietsers in alle
kleuren en maten. Op ludieke wijze willen ze van Brussel
een échte fietsstad maken en halen ze het belang van
fietsveiligheid en fietsinfrastructuur aan.
De afleveringen, gekoppeld aan een game, bieden jonge
kijkers een totaalbeleving. Aan de hand van opdrachten
leren kinderen spelenderwijs over duurzaamheid en
verkeersveiligheid en over puur fietsplezier.
Regisseur Daniel Lambo kiest zijn filmprojecten wel
vaker op basis van een sociaal engagement. ‘Onze steden
hebben fietsers nodig, maar we moeten hun wel een veilige
fietsomgeving kunnen bieden,’ zegt hij. ‘Ik denk dat elke
Brusselaar daarnaar snakt. Daarom willen we tonen dat de
fiets een fijn, boeiend en handig vervoermiddel is. Cyclomax
wil kinderen sensibiliseren, informeren, motiveren en –
uiteraard – entertainen. Want hoe meer kinderen en grote
mensen de fiets nemen, hoe groener, veiliger en makkelijker
het leven wordt.’
De serie is een initiatief van JEF en kwam er op vraag van
toenmalig mobiliteitsminister Pascal Smet.
Bekijk de webserie en speel de game op de website van
Cyclomax. Geschikt voor iedereen vanaf zes jaar.
CYCLOMAX.JEUGDFILM.BE
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UITGELICHT

VELOPARK
De Vlaamse overheid wil meer mensen op de fiets tegen 2024. Een van de manieren
om dat te realiseren is zorgen voor comfortabele en veilige fietsenstallingen. Vorig
jaar lanceerde Fietsberaad het online platform Velopark.be, een overzicht met alle
stallingen in ons land. Momenteel wordt een concept getest dat je moet helpen om
snel een gegarandeerde fietsparkeerplaats te vinden door gebruik te maken van
draadloze RFID-technologie.
TEKST PIETER MORLION BEELD PIETER MORLION

S

amen met Antwerpen, Gent en
Leuven, de NMBS en tal van
fietsorganisaties coördineerde
Fietsberaad de oprichting van Velopark.be. Dit platform bevat gegevens
over alle fietsenstallingen van het
land. Voor een aantal stallingen gaat
het zelfs om realtime informatie
over het aantal vrije fietsparkeerplekken. Steden en gemeenten
beheren de informatie en geven
deze één keer in op Velopark, vervolgens kan ze automatisch overgenomen worden in websites, digitale
kaarten of routeplanners.
KWALITEITSSPRONG IN
GROTE FIETSENSTALLINGEN
Een volgende stap is de stalling
zelf comfortabeler, efficiënter en
veiliger te maken. In Nederland
gaan dubbel zoveel mensen met

de fiets naar het station als bij
ons. 92,4% van de fietsers zijn er
tevreden over de stallingen. Die
conclusies vind je ook terug in de
kennisbank op fietsberaad.be. Een
van de verschilpunten is het in- en
uitchecken van fietsers. Dit systeem
wordt gecombineerd met een ‘eerste
24 uur gratis’-beleid: je mag er gratis
parkeren op voorwaarde dat je fiets
er maximaal 24 uur staat. Zo blijven
fietsen er niet eindeloos geparkeerd
en nemen ze geen kostbare plek
in voor pendelaars. Het betalende
aspect dient om weesfietsen te
voorkomen.
EEN OPLOSSING VOOR
DE VLAAMSE FIETSENSTALLINGEN
Precies die ‘eindeloos geparkeerde’
fietsen zijn een probleem in Vlaanderen. Tot 10% van de fietsen in

stationsstallingen zijn zogenaamde
‘weesfietsen’, die dure en schaarse
fietsparkeerplaatsen innemen. De
Velopark-partners zijn het erover
eens dat in- en uitchecken ook bij
ons tot een veel efficiënter gebruik
van de stallingen kan leiden. De
voorkeur gaat uit naar automatische
detectie, zodat er geen opstoppingen ontstaan aan de ingang en de
fietser geen pasje of smartphone
moet pakken. Dit garandeert ook een
veel lagere personeelsinzet dan in
Nederland, waar soms meer dan tien
personen aanwezig zijn om fietsers
uit te checken.
DE ‘24 UURZONE’
Het Mobilidataprogramma van de
Vlaamse Overheid – onder leiding
van Imec – zet onder andere in op
fietsparkeren. Velopark en Mobilidata dachten samen na over een
oplossing voor onze Belgische
stallingen. Het resultaat van die
denkoefening is een concept dat in
de eerste plaats gericht is op
de grotere fietsenstallingen aan
stations. Het wordt uitgelegd in
een filmpje.
In het concept wordt een stuk van
de stalling voorbehouden, de
‘24 uurzone’, dicht bij de sporen. In
deze rekken mogen enkel fietsen
gestald worden die uitgerust zijn
met een draadloze RFID-sticker.
De stallinguitbater garandeert dat
er plaats is voor iedereen met een
sticker, en kan de zone eventueel
uitbreiden. Bij het binnenrijden
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Fietsparking in Gent-Sint-Pieters

Tot 10% van de fietsen in
stationsstallingen zijn zogenaamde
‘weesfietsen’, die dure en schaarse
fietsparkeerplaatsen innemen.
van de 24 uurzone wordt de fiets
gedetecteerd. Zo weet het platform
hoeveel fietsen er zich in de zone
bevinden. En omdat de stickers
een unieke code hebben, kan het
systeem bijhouden hoe lang elke
fiets blijft staan. De bedoeling van
de zone is ervoor te zorgen dat er
altijd plaatsen beschikbaar zijn
voor pendelaars, en dat fietsen er
dus niet eindeloos blijven staan.
Daarom wordt een kleine dagprijs
gevraagd (bijvoorbeeld 1,25 euro
zoals in Nederland), tenzij de fiets
er minder dan 24 uur staat, dan
is het stallen volledig gratis. Zo
worden deze kostbare plekken zo
efficiënt mogelijk gebruikt. Er blijven
uiteraard ook rekken beschikbaar
waar je langer dan 24 uur gratis kunt

tijdelijk gebruik kunnen maken van
een deelfiets om zich vlot te kunnen
blijven verplaatsen.
PROEFPROJECT

parkeren, zoals nu het geval is.
Het systeem biedt nog enkele
andere voordelen. Zo kunnen
berichten verstuurd worden naar de
eigenaar van een fiets. Bijvoorbeeld
als de fiets er bijna 24 uur staat en
de stalling ontruimd moet worden,
of als de fiets de stalling verlaat.
Indien de eigenaar aangeeft dat
iemand anders de fiets meegenomen heeft, kan er een automatische
aangifte naar de politie vertrekken,
inclusief camerabeelden en een
beschrijving van de fiets.
Ten slotte wordt er ook gedacht aan
een fietsverzekering die automatisch
gekoppeld is aan de RFID-sticker. Als
een fiets gestolen wordt uit een 24
uurzone, zou de eigenaar bovendien

Het 24 uurzone-concept zal op twee
locaties getest worden: een stalling aan een station en één in een
stedelijke omgeving – om ook daar
de technologie en de mogelijkheden te testen. Een technische test
zal plaatsvinden in de fietsenstalling van Antwerpen-Berchem en
onder de Sint-Michielshelling aan
de Korenmarkt in Gent. De stad
Leuven volgt de uitkomsten op de
voet. Er wordt getest hoe accuraat
de technologie is en welke factoren
de detecties beïnvloeden. Vervolgens wordt een eindgebruikerstest
van drie weken georganiseerd in
Antwerpen-Berchem met dertig
fietsers. Daarna wordt een rapport
opgemaakt en wordt met alle partners bekeken of het concept rijp is
om ingevoerd te worden in grote
fietsenstallingen in Vlaanderen.
VELOPARK.BE
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