DECEMBER 2019 — NR 8

Naam Filip Watteeuw
Functie Schepen van Mobiliteit,
Publieke Ruimte en Stedenbouw
Stad Gent
Aantal fietsen We hebben thuis
acht fietsen. Mijn vrouw en ik
hebben allebei een plooifiets, een
elektrische fiets en een stadsfiets.
Onze zoon heeft een gewone fiets
en een hippe Fixie.
Favoriete fiets Ik fiets het liefst
met mijn gewone stadsfiets. Het is
een sportief model waar ik snel en
comfortabel mee kan fietsen. Maar
eigenlijk droom ik van een Bullittbakfiets.
Fietskilometers per jaar Ik doe
alles met de fiets en fiets dagelijks
minstens tien kilometer. In totaal
haal ik vlot 7000 kilometer per jaar.
Ik fiets omdat het me gelukkig
maakt. Het is de meest efficiënte
en sociale manier om me te
verplaatsen. Ik voel dat ik deel
uitmaak van een gemeenschap.

Ik vind originele ideeën dikwijls
wat overschat. We kiezen in Gent
in de eerste plaats voor ‘basics &
fundamentals’. Voor die werkwijze
zijn we ook beloond door twee
maal op rij tot Fietsstad bekroond
te worden. Gimmicks zoals een
fietsautomaat, waar je op elk
moment van de dag fietsmateriaal
kunt kopen, of een actie ‘lucht &
vet’, waarbij je door een mobiele
ploeg van de fietsambassade je
ketting kunt laten smeren of je
banden kunt laten oppompen,
hebben we ook. Maar we zetten
vooral systematisch in op
comfortabel en veilig fietsen.
Door een uniek netwerk met
fietsbruggen en onderdoorgangen
geven we in Gent fietsers een
vlotte en vooral veilige doorgang.
Het vergt serieuze investeringen,
maar het is het absoluut waard.
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Velopark: digitaal fietsparkeren
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Op het ogenblik dat dit nummer verschijnt, lanceert Fietsberaad Vlaanderen op zijn
tweede Fietsparkeercongres in Leuven het digitale platform Velopark.be. Stallingseigenaars kunnen zo op een centrale plaats gegevens over het aantal plaatsen voor gewone
en buitenmaatse fietsen, de bijkomende diensten of de stallingsvoorwaarden delen met
de gebruikers. Maar het platform biedt veel meer: ook MaaS-dienstverleners en mobiliteitsapps kunnen de gegevens overnemen om hun informatieaanbod te vervolledigen.
De fiets krijgt zo een volwaardige plaats in het multimodale vervoeraanbod: een veilige
stalplaats kan nu deel uitmaken van de mobiliteitsketen. Ook wie gewoon online naar een
fietsenstalling zoekt, zal de informatie meer gestructureerd gepresenteerd krijgen.
Velopark kwam tot stand in het kader van Smart Mobility Belgium, een initiatief van de
federale ministers voor Mobiliteit François Bellot en Digitale Agenda Philippe De Backer.
Het is de bedoeling Velopark nog verder te ontwikkelen. Gegevens als open data beschikbaar stellen is maar de eerste stap naar meer beveiliging en toegangscontrole in stallingen. Het platform moet het mogelijk maken de actuele bezettingsgraad van (beveiligde)
plaatsen aan te geven, via the cloud digitale fietskluizen te reserveren (zoals er al staan
in Vilvoorde) en op termijn zelfs ongewenst bezoek in de stalling te beperken. Daarvoor
moet ook de fietsregistratie de digitale weg inslaan. Steeds meer steden geven trouwens
al aan af te willen van de fietsregistratie via het rijksregisternummer. Die methode heeft
immers haar beperkingen, bijvoorbeeld vanwege privacyredenen, maar ook bij het doorverkopen van de fiets en – afhankelijk van de gebruikte methode – bij de toepassing van
de garantievoorwaarden op het frame. Nieuwe registratietechnieken maken het echter
mogelijk snel en rechtstreeks met de eigenaar van de fiets te communiceren, zonder dat
de privacy in het gedrang komt. Dat geeft politie, handhavings- en beveiligingspersoneel
en stallingseigenaars meer mogelijkheden om zich als dienstverlener op te stellen.
Overigens springt ook de fietssector zelf op de kar om de garantievoorwaarden van
fietsen beter te kunnen opvolgen.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wierp zich als eerste in België op voor zo’n digitaal
fietsregister, maar er is ook interesse vanuit andere steden en stallingseigenaars. De
toepassingen zijn voorlopig beperkt, maar samenwerking tussen overheden kan een
snelle uitbreiding op gang brengen. Dat overheden mooie dingen kunnen realiseren
wanneer ze op verschillende niveaus de krachten bundelen, dat bewijst Velopark zelf.
Fietsberaad Vlaanderen wil heel uitdrukkelijk de partners bedanken die Velopark samen
realiseerden: MoreLion, Nazka Mapps, iMEC, de Vlaamse en federale overheid, NMBS,
Fietsersbond, ProVelo, Fiets & Werk, GRACQ…
Veel leesgenot!

Wout Baert
programma-manager Fietsberaad Vlaanderen
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Matthias Van Wijnendaele

VSV

FIETSCONGRES 2020:
GEEF DE FIETS RUIMTE
De verscheidenheid aan fietsen en aan fietsers is groot op
het Vlaamse fietspad. Er zijn veel en sterk uiteenlopende
soorten fietsen: sportfietsen, elektrische fietsen, speed
pedelecs, stadsfietsen, plooifietsen, steps, bakfietsen…
En de diversiteit aan fietsers is al even groot. Zo zijn er
de dagelijkse pendelaars naar het werk en naar school,
senioren, toeristen, andersvaliden… die allemaal hun plek
innemen op het fietspad. Met deze grote verscheidenheid
hebben de fietsers meer dan ooit voldoende ruimte nodig.
Tijdens het Fietscongres 2020 op 26 mei vragen we ons af
of die ruimte er is en wat we kunnen verbeteren. Is er nog
financiële ruimte bij de overheden? Is er nog ruimte op
straat? Zetten we de middelen voldoende efficiënt in?
Als jij je al inzet om meer ruimte te creëren voor fietsend
Vlaanderen, kun je een voorstel indienen voor het
programma via www.fietscongres.be.
Het Fietscongres is een initiatief van de VSV in
samenwerking met de Vlaamse Overheid, Fietsberaad
Vlaanderen en gaststad Antwerpen.

FIETSPASPOORT VIA
FIETSREGISTRATIEPLATFORM VAN
MYBIKE.BRUSSELS
Elk jaar worden er zo’n tienduizend fietsen gestolen in het Brussels Gewest. De strijd tegen fietsdiefstal wordt sinds maart ook
digitaal gevoerd met mybike.brussels. Al meer dan zevenduizend
fietsen zijn geregistreerd via de website. Deze fietsen kunnen
geïdentificeerd worden via een onverwijderbare sticker met
unieke code. De website en de sticker zijn gratis voor iedereen die
in Brussel fietst, zowel voor nieuwe als voor tweedehandsfietsen.
De voordelen zijn duidelijk. Je kunt via het systeem een
eenvoudige en deugdelijke aangifte van fietsdiefstal doen,
en omgekeerd kan de rechtmatige eigenaar met één muisklik
gecontacteerd worden. Een legale (geregistreerde) doorverkoop
kan ook. Iedereen – elke potentiële koper, wijkagent of ongeacht
wie – kan gemakkelijk zonder scanners of applicaties nagaan
of een fiets als gestolen is opgegeven. Dankzij mybike.brussels
verkleint het risico op diefstal en heling en wordt de fiets ook
sneller teruggevonden.
Meer weten?
Lees meer over het Brussels fietsregistratieplatform
mybike.brussels op www.fietsberaad.be

PERSKOERIER
‘We hebben blijvende aandacht voor
het comfort aan verkeerslichten op
kruispunten van het Vlaamse gewest.
De data van de wachttijden van de
Gentse fietsers (geregistreerd met de
‘Ist Al Gruun-app’) kan ons extra voeden
om beter inzicht te krijgen in het belevingsgedrag van fietsers.’
Minister van Mobiliteit Lydia Peeters,
Invlaanderen.be, 2 november 2019
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‘De uitdaging is om de kans op conflicten te verkleinen. Dat begint bij een
betere handhaving van de zones 30 en
50, wat al lang een probleem is.’
Kris Peeters, verkeersexpert,
DM, 4 oktober 2019
‘Onze mobiliteit verandert in sneltempo, maar onze infrastructuur kan niet
volgen.’
Professor Tom Brijs van Hasselts
Instituut voor Verkeersveiligheid, HBVL,
30 oktober 2019
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‘In twee testzones in Ronse en Kluisbergen worden lichtbakens geplaatst:
autonome geleidingslichtjes op zonne-energie. De provincie onderzoekt of
deze vorm van verlichting voldoende
meerwaarde biedt voor fietsers, zonder
een grote impact op de omgeving te
veroorzaken.’
Gedeputeerde Riet Gillis, Provincie
Oost-Vlaanderen, Het Nieuwsblad, 11
oktober 2019

‘Antwerpen zet de standaard voor België en de rest van de wereld. De sterkte
van Antwerpen is de combinatie van
fietsactivisme vanuit de bevolking, professionele kennis bij de overheid en de
politieke wil om daar in mee te gaan.’
Morten Kabell, CEO van Copenhagenize
Design Co, NB, 28 juni 2019

Stefan Dewickere

IN ÉÉN-TWEE-DRIE EEN BEWAAKTE
FIETSENSTALLING TOEVOEGEN OP
VELOPARK.BE
Het is eindelijk zover. Iedereen kan via Velopark.be alle nuttige gebruikersinformatie over fietsenstallingen in België raadplegen. Fietsberaad Vlaanderen
roept dan ook alle steden en gemeenten op hun fietsenstallingen toe
te voegen op Velopark.be. Zo kunnen fietsers allerlei diensten checken
(openingsuren, aanwezigheid fietspomp, deelfiets, oplaadmogelijkheid
elektrische fiets) en nagaan hoeveel plaatsen er in real time nog beschikbaar
zijn in stallingen die uitgerust zijn met een telsysteem.
De gegevens van Velopark zijn ook beschikbaar als open data voor apps
en online toepassingen (kaarten, routeplanners, navigatiesystemen...).
Dat betekent dat de informatie maar één keer ingegeven hoeft te worden
en nadien steeds correct weergegeven wordt op allerlei toepassingen en
websites. Dus ook op de website van jouw stad of gemeente, dankzij de
daarvoor ontwikkelde pagina die geïntegreerd wordt op de eigen website.
Velopark.be: handig voor aanbieders én gebruikers van fietsenstallingen.
Steden en gemeenten die een account hebben
aangemaakt, kunnen gemakkelijk fietsenstallingen
toevoegen op http://admin.velopark.be. Dat neemt
zo’n tien minuten per stalling in beslag en het
resultaat is meteen zichtbaar op www.velopark.be.
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Tijdens de aanleg van de fietssnelweg overlegden ook het Regionaal Landschap
Brabantse Kouters vzw en het Agentschap voor Natuur en Bos mee om de natuur in
dit project te bewaken en de aantrekkelijkheid van de route nog te vergroten.

Margot De Groote (Regionaal Landschap Brabantse Kouters),
Joris Van Damme (provincie Vlaams-Brabant) en
Katleen Delbeke (gemeente Zemst)

Genieten op de F1
in Zemst
Het ging al viraal, het nieuwe stuk van de fietssnelweg in Zemst. De brede rijstroken,
de aangename bruggen en de veilige oversteekplaats waren op sociale media het
onderwerp van groot enthousiasme. Dat wilden we zelf ook wel eens gaan bewonderen. En ja, Zemst mag er zijn.
tekst elke van os beeld stefan dewickere

De fietssnelweg langs de Zenne tussen Zemst en
Mechelen werd dit jaar afgewerkt. Het stuk maakt
deel uit van de F1, de fietssnelweg die Antwerpen, Mechelen en Brussel verbindt. De provincie
Vlaams-Brabant plande het tracé en stond mee
in voor de financiering. Het werd een geslaagde
samenwerking tussen de Vlaamse Waterweg, de
provincie, de Brabantse Kouter en de gemeente
Zemst.
Katleen Delbeke (gemeente Zemst):
‘Fietsen heeft altijd hoog in onze
prioriteitenlijst gestaan. Het is dan
ook erg prettig te zien hoe dit nieuwe
stuk leeft. Er is een plaatselijke
Facebookgroep over de F1, de mensen
zijn erg trots op hún fietssnelweg. Mijn

favoriete stukje is het deel in het groen tussen de
Heidestraat en de brug. Een klein stukje fietsen
tussen de bomen, heel ontspannend. En ik ben niet
alleen. Het is erg druk tijdens de spitsmomenten, de
fietssnelweg valt duidelijk in de smaak.’
GENIETEN MET DE GROTE G
Aan de zijkant van de fietssnelweg duidt een
groen-rode natuurlijke plantenlijn de grens met de
waterkant aan. Opvallendste stukken in dit traject
zijn de twee brede fietsbruggen met comfortabele
bochtstralen en de oversteekplaats met fietsers in
de voorrang. Een van de fietsbruggen over de Zenne
is schuin aangelegd in de hoofdrichting, zodat de
draaicirkels voor de fietser optimaal zijn. Het was
een doordachte keuze niet de bestaande autobruggen van de N1 te gebruiken. Door de nieuwe schuine
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brug is het conflict verlegd en vooral geminimaliseerd.
Het ontweven van de F1-route met de drukke N1 Brusselsesteenweg maakte de route ook meteen een stuk
aantrekkelijker.
Joris Van Damme (provincie
Vlaams-Brabant): ‘We hebben het
oversteekpunt verhoogd en tegelijk
versmald: we hebben de twee rijstroken voor gemotoriseerd verkeer
naar één rijstrook gebracht, met
een versmalling in het midden. Er zit
ook een voorrangsregeling op, zodat
de auto’s ook nog onderling rekening met
elkaar moeten houden en zo nóg aandachtiger zijn.
De voorrang is voor de richting van waar de auto’s het
minste snelheid hebben. Je merkt dat auto’s hier echt
vertragen en rekening houden met de fietsers.’
Voor en na de oversteekplaats werd er, naast een paddentunnel, ook een vergevingsgezinde berm aangelegd.
Die biedt fietsers de mogelijkheid nog uit te wijken als
dat nodig is en ook wandelaars hebben hun eigen ruimte
om uit te wijken. Het oversteekpunt zelf is een schoolvoorbeeld van fietsers in de voorrang.
Joris Van Damme: ‘Voor dit oversteekpunt baseerden
we ons op het voorbeeld van Fietsberaad Vlaanderen.
Daar voegden we nog enkele elementen aan toe. Zo
brachten we een langere doorlopende lijn aan net voor
en na de oversteekplaats, zodat fietsers gewaarschuwd
worden dat ze aan een kruispunt komen. Als fietser voel
je zo ook dat er een verschil is. Want als je anders even
niet oplet, zou je kunnen vergeten dat je een weg voor
gemotoriseerd verkeer oversteekt. De inspiratie voor die
witte lijnen haalden we bij het Rijnwaalpad in Nederland. We voegden ook vier paaltjes toe om de wegversmalling te accentueren en om te vermijden dat auto’s
op de versmalde berm zoudenrijden.’
ZEMST ZET DE WEG VOORT
Katleen Delbeke: ‘Aan een andere oversteekplaats op
de route zijn we nog niet begonnen, maar ze staat wel
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op de planning. We wilden eerst even afwachten om te
kijken hoe het op deze oversteekplaats ging. Nu we zien
hoe goed het hier gaat, is de kans groot dat we ook de
andere oversteekplaats zo inrichten. We zijn ook verkeersleefbaarheidsplannen aan het opmaken. Midden
januari worden die aan het publiek voorgesteld.’
Na de winter start het Agentschap Wegen en Verkeer
met het herstel van het brugdek over de E19; dan wordt
dat stukje missing link van de fietssnelweg weggewerkt.
In een latere fase komt ook de aansluitende fietssnelweg richting Mechelen aan de beurt. En dan zul je de
vrijheid die je als fietser in Zemst ervaart, helemaal tot
in Mechelen en Antwerpen kunnen voelen.
F1 MAAKT GROEN TOEGANKELIJKER VOOR BUURT
Tijdens de aanleg van de fietssnelweg overlegden ook
het Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw en het
Agentschap voor Natuur en Bos mee om de natuur in
dit project te bewaken en de aantrekkelijkheid van de
route nog te vergroten. Vlak bij de spoorweg ligt er aan
beide kanten van de fietssnelweg een steile helling met
bomen, groen en verschillende diersoorten: het Zennebruggenbos. ‘We hebben het talud opzettelijk
niet beplant. Daardoor heb je het gevoel dat
je door de bomen fietst,’ aldus Margot De
Groote van Regionaal Landschap Brabantse Kouters.
Aan de ene kant van de fietssnelweg
komt er een rustplaats voor fietsers, met
een picknickplaats en een wandelwegje.
Aan de andere kant is er ruimte voor een
speelplek voor gezinnen. De rest zal het speelterrein worden voor de vossen, marters en reeën die hier
thuis zijn. In totaal is er zo 2,3 hectare groen toegankelijk voor recreanten en natuur.
Even verderop fietsen we langs het Zennehof, een
tweede compensatiebos dat de gemeente samen met
het Regionale Landschap aanlegde in ruil voor de
bomen die gekapt moesten worden voor de fietssnelweg. Het groeiende speelbos met een modderpoel,
heuveltjes en hier en daar al een wilgenhut, is nu het

MET EEN AANTREKKELIJKE
FIETSROUTE SPAREN
MENSEN EEN DUUR
FITNESSABONNEMENT UIT.
speelveld voor onder meer de plaatselijke jeugdbeweging. Op de hoek komt een rustplek en een kleine
fietsherstelzuil.

Margot De Groote: ‘Door de aanleg van de fietssnelweg nemen niet enkel meer mensen de fiets, er zijn
ook kansen gecreëerd voor meer toegankelijk groen in
Zemst. Zonder de fietssnelweg zouden we deze twee
groene projecten niet zo snel kunnen realiseren.’
Joris Van Damme: ‘De mooie samenwerking met de
Brabantse Kouters heeft de aantrekkelijkheid van de
fietssnelweg nog versterkt. Op deze manier wordt pendelen puur genieten. Aantrekkelijke fietsroutes zijn een
uitstekende manier om verloren reistijd te recycleren.
En je spaart er dure fitnessabonnementen mee uit.’
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Babet Hendriks

Maak je fietssnelweg complementair
en niet competitief
Babet Hendriks is adviseur mobiliteit bij Mobycon, een onafhankelijk
adviesbureau gericht op duurzame mobiliteit. Ze voerde recent onderzoek
over fietssnelwegen (of snelle fietsroutes, zoals ze in sommige regio’s van
Nederland genoemd worden) binnen het Europese CHIPS-project. Daarin
ging ze na wat de rol is van de fietssnelweg binnen het grotere netwerk.
Babet Hendriks: ‘De snelfietsroute is in het leven geroepen als verbinding tussen
twee steden, maar we merken dat je dan enkel een specifieke niche bedient, zoals de
fanatieke fietsers of de gebruikers van speed pedelecs. Nochtans levert je investering meer op als je ze slim kunt verknopen. In Nijmegen zien we bijvoorbeeld dat een
van de drukste punten van de snelle fietsroute tussen het station en de campus ligt:
studenten komen van de trein en nemen de bus of de fiets naar de campus. Koppel
dus op de juiste plekken de fietssnelweg aan een treinstation en faciliteer zo fietsen
voor het laatste eindje.’
Babet onderzocht verschillende fietssnelwegen met als hoofdvraag: is de fietssnelweg competitief met of complementair aan de andere vervoersmodi? Vaak worden
fietssnelwegen competitief gepland, naast een spoorweg of buslijn, maar is het interessanter ze complementair te maken. Maar hoe doe je dat nu? In haar onderzoek
kwamen vier punten naar voren:

1.

Kenmerken van de potentiële gebruiker

Je moet goed weten wie de gebruikers zijn, omdat niet iedereen bereid is
om over te stappen op andere vervoersmiddelen. We zien dat vooral jonge,
hoogopgeleide mensen kiezen voor een multimodale reis.

2.

Kenmerken van de bestemming

3.

Kwaliteit van de keten

4.

Kwaliteit van het alternatief

De kenmerken van een bestemming kunnen de voorkeur voor een modus
bepalen. Wie wil er bijvoorbeeld fietsen, wanneer de parkeertarieven voor
auto’s erg laag zijn, er geen fatsoenlijke fietsparkeerfaciliteiten zijn of de
fietsparkeerplaats te ver van een openbaarvervoersknooppunt ligt?

Een voorwaarde voor fietssnelwegen als aanvulling op andere vervoerswijzen is een optimale keten. Je moet soepel en aangenaam de transfer kunnen
maken. We hebben geleerd dat wachttijd de grootste barrière is bij multimodale reizen. Daarnaast is ook gemak van de overstap heel belangrijk. Hoe
duidelijker de overstap, hoe eerder mensen ervoor kiezen.

Om multimodale reizen te laten concurreren met autoritten moet het alternatief minder aantrekkelijk zijn door bijvoorbeeld verhoogde autoparkeertarieven of door de toegankelijkheid voor de auto te verminderen.

‘Fietssnelwegen zullen blijven groeien. De e-bike en speed pedelec zullen bepalen of
die wegen over een lange afstand gebruikt zullen worden. Laten we vooral niet één
vervoersmodus uitsluiten door alle aandacht op een andere te richten: pas als je
fietssnelwegen een complementaire functie geeft, komen ze volledig tot hun recht.’
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ZETTEN BELOONSYSTEMEN AAN
TOT MEER FIETSEN?
Fietsers dragen bij aan propere lucht en kortere files. Fietsen maakt ook gezonder.
Volgens wetenschappers zou elke fietser de maatschappij jaarlijks meer dan 400
euro opbrengen. Inwoners massaal op de fiets krijgen is dus de boodschap. Kunnen
beloonsystemen voor fietsers daarbij helpen? In opdracht van Fietsberaad Vlaanderen
zocht Mobiel 21 dat uit en bundelde de bevindingen in het cahier Beloonsystemen.
tekst bart van moerkerke beeld bike to work

M

obiel 21 neemt het Gedragswiel van het Vlaams
Instituut Gezond Leven als uitgangspunt. Dat
schetst de drie determinanten van gedrag:
competenties, drijfveren en context. De eerste determinant slaat op de fysieke capaciteiten om te fietsen
en op de psychische competenties – de voordelen van
fietsen kennen en die kunnen afwegen tegen de nadelen.
De drijfveren verwijzen naar de motivatie om te fietsen.
Gezond Leven maakt een onderscheid tussen automatische en reflectieve drijfveren. Iemand met een spontane
drijfveer om te fietsen heeft geen campagne nodig, die
kiest automatisch voor de fiets. Iemand die de spontane
drijfveer niet heeft, kan misschien wel over de streep
getrokken worden om te fietsen, bijvoorbeeld met een
beloning. De context ten slotte vormen alle fysieke,
socio-culturele, economische en politieke factoren van
de omgeving die fietsen mogelijk maken, steunen en
motiveren. Voor elke campagne die tot fietsen wil aanzetten, is een goed inzicht in die gedragsdeterminanten
noodzakelijk. Vervolgens komt het erop aan de doelgroep
en de gedragsveranderingsstrategie van de campagne
te bepalen. In die strategie kunnen beloonsystemen een
belangrijke techniek zijn om gedrag te veranderen.
TIPS VOOR BELOONCAMPAGNES
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat belonen helpt
bij het stimuleren van gezondheidsgedrag, duurzaam,
gemeenschapsgericht en verkeersveilig gedrag. Het
wetenschappelijk onderzoek naar beloonsystemen voor
fietsers is evenwel zeer beperkt. Dat neemt niet weg dat
enkele meer algemene tips ook bij belooncampagnes
voor fietsen gelden. Een: kies voor een onmiddellijke
beloning, niet voor een uitgestelde. Dat is voor fietsbeloningen extra belangrijk, omdat de voordelen van fietsen

vooral op middellange termijn zitten (gezondheid, milieuwinst) terwijl autorijden onmiddellijk voordelen oplevert.
Is onmiddellijk belonen niet mogelijk, dan zijn puntensystemen en spaarkaarten een vorm van quasi onmiddellijke
beloning. Tweede tip: kies voor een voldoende grote
beloning om te wegen op het gedrag van de doelgroep.
Drie: gebruik groepsgerichte beloningen en zorg ervoor
dat individuele inspanningen zichtbaar zijn.
IMPACT VAN BELOONCAMPAGNES
In een goede belooncampagne wordt gemonitord en
indien nodig bijgestuurd. En er wordt op voorhand een
evaluatieplan gemaakt om de impact van de campagne te
meten. Om daar gefundeerde uitspraken over te kunnen
doen is het uiteraard nodig op verschillende momenten
te meten – voor, tijdens en na de campagne –, en telkens
aan dezelfde mensen dezelfde vragen voor te leggen. Uit
de analyse van enkele bekende Belgische fietscampagnes
met beloonsystemen blijkt dat vaak enkel het bereik van
de campagne wordt gemeten (hoeveel mensen namen
deel, hoeveel fietsritten of fietskilometers werden afgelegd) en niet de gedragsverandering. Een uitzondering
zijn de campagnes voor het woon-schoolverkeer. Voor de
fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer, uiteindelijk
het grootste beloonsysteem, zijn er te weinig gegevens
om uit te maken of ze het fietsgedrag beïnvloedt.
Het uitkeren van een fietsvergoeding moet natuurlijk ook
in relatie worden gezien met vergoedingen voor andere
vervoersoplossingen.
Vanaf midden december is het cahier Beloonsystemen beschikbaar op fietsberaad.be.
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Vanaf halfweg januari 2020 komt er een grondig
vernieuwde versie van Bike to Work.

BIKE TO WORK

BELOONT FIETSERS
Bike to Work krijgt halfweg januari een grondige upgrade.
Die moet het werkgevers nog makkelijker maken hun
medewerkers te motiveren om de fiets naar het werk te
nemen. Voor werknemers zal het vernieuwde programma
meer mogelijkheden bieden. Ook aan het beloningssysteem wordt gesleuteld.
tekst bart van moerkerke beeld bike to work

B

ike to Work is een initiatief
van de Fietsersbond. Het
programma bestaat intussen
tien jaar, 250 werkgevers en 20.000
werknemers zijn erbij aangesloten.
‘We bieden werkgevers die fietsen
naar het werk willen stimuleren,
een kant-en-klaar pakket waarmee
ze op zeer korte termijn aan de slag
kunnen,’ zegt Wim De Groof, projectmanager Bike to Work. ‘Werkgevers die niet goed weten hoe ze
aan fietsbeleid moeten beginnen,
kunnen er meteen mee van start
gaan. Ondernemingen of organisaties die het fietsen al stimuleren,
kunnen hun inspanningen versterken en stroomlijnen.’ Dat wordt
vanaf halfweg januari 2020 des te
meer het geval, want dan komt
er een grondig vernieuwde versie
van Bike to Work in omloop die het
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werkgevers nog makkelijker moet
maken. ‘Ze zullen een zeer accuraat
beeld krijgen van hoe medewerkers
zich naar het werk begeven, met
respect voor de privacy uiteraard.
Ze zullen zien hoeveel er naar het
werk gefietst wordt, maar ook
hoeveel er gebruik gemaakt wordt
van het openbaar vervoer of van
zogenaamde last mile vehicles zoals
steps, en hoe belangrijk stappen
naar het werk is. Op basis van die
gegevens kan het systeem ook de
fietsvergoedingen voor de werknemers berekenen.’
SPRING CHALLENGE EN
BIKE FOR LIFE
Bike to Work heeft een systeem van
beloningen voor fietsende werknemers. Per rit zullen ze vanaf half
januari twee bike coins verdienen.

Ook andere duurzame verplaatsingswijzen, zoals stappen of het
openbaar vervoer, zullen in het
nieuwe systeem omgezet worden
in bike coins. Die ‘munten’ kunnen
gebruikt worden voor kortingen
bij handelaars met een duurzaam
aanbod aan kleding, voeding en
allerlei vrijetijdsartikelen. Ze
kunnen vanaf 2020 ook ingeruild
worden voor ticketjes voor de Ve-loterij, een tombola waarmee mooie
prijzen te winnen zijn. Daarnaast
organiseert Bike to Work jaarlijks
een evenement waaraan beloningen
vasthangen: de Spring Challenge,
die vanaf 2020 de Summer Challenge
vervangt. Medewerkers van de 250
werkgevers kunnen in groepjes
van vijf deelnemen. Elk team gaat
een uitdaging aan: 25, 50, 75 of 100
procent van de woon-werkverplaatsingen met de fiets maken. Wie
slaagt, maakt kans op een mooie
beloning. De afgelegde afstand
doet er niet toe. In 2019 namen bij
120 werkgevers 600 teams en 2200
medewerkers deel. Ze fietsten
in één maand 480.000 kilometer.
Wim De Groof: ‘Ook in de donkere
maanden ligt Bike to Work niet stil.
Vroeger was er de jaarlijkse Winter
Trophy, in november 2020 wordt

voor het eerst Bike for Life georganiseerd. Bedrijven die deelnemen, sponsoren elke fietsrit van
een medewerker voor een bepaald
bedrag. De opbrengst gaat naar
goede doelen.’
Het vernieuwde Bike to Work wordt
ook gebruiksvriendelijker voor de
fietsers zelf. De registratie van
fietsritten zal voortaan automatisch
via een app kunnen, inloggen op de
website is dan niet meer nodig. Met

teerd in douches en fietsenstallingen. De fietsvergoeding werd gelijk
getrokken voor het onderwijspersoneel en de lokale politie. En de
gemeente sloot aan bij Bike to Work.
‘Het is een zeer makkelijk platform
om de vinger aan de pols te houden
wat betreft woon-werkverkeer met
de fiets,’ zegt Kim Wyns, deskundige
duurzaamheid.
Dilbeek heeft aan het beloningssysteem van Bike to Work eigen

WE BIEDEN WERKGEVERS DIE FIETSEN
NAAR HET WERK WILLEN STIMULEREN,
EEN KANT-EN-KLAAR PAKKET AAN.
de app kan ook een fietsvriendelijke
route gepland worden. En hij maakt
het mogelijk een fietsgroepje van
collega’s te vormen die samen naar
het werk rijden. ‘Met al deze vernieuwingen willen we ons aanbod
nog aantrekkelijker maken voor
werkgevers en hun medewerkers.
In vijf jaar tijd willen we het aantal
aangesloten werkgevers verdubbelen tot vijfhonderd,’ besluit Wim De
Groof.
DILBEEK, WAAR FIETSERS
(STILAAN) THUIS ZIJN
Een van de aangesloten werkgevers
is de gemeente Dilbeek. Vier jaar
geleden maakte ze een grondige
analyse van het woon-werkverkeer
van haar medewerkers. Het aantal
fietsers bleek bedroevend laag te
zijn, hoewel veel personeelsleden
op perfect fietsbare afstand van het
werk wonen en de gemeente al een
maximale fietsvergoeding aanbood.
Een werkgroep boog zich over het
probleem en werkte verschillende
maatregelen uit. Zo werd er geïnves-

beloningen toegevoegd, waarvan
ook medewerkers gebruik kunnen
maken die te voet naar het werk
komen. Met de fietspunten, die
straks bike coins worden, kunnen
fietsers en stappers bij lokale
handelaars terecht. Kim Wyns: ‘Bij
de fietsenwinkel uiteraard, maar ze
kunnen bijvoorbeeld ook een bon
winnen voor een lunch in het buurtrestaurant. Gadgets die met fietsveiligheid te maken hebben, zoals
fluohesjes, zijn goedkoop. Daarvoor
hoef je niet veel fietspunten te
verzamelen. Andere beloningen zijn
wat duurder. Maar ze vallen in de
smaak, we zijn dit jaar een beetje
het slachtoffer van ons succes. In
september waren nagenoeg alle
prijzen de deur uit, vorig jaar was
dat pas in november het geval.’
Inzetten op fietsen levert resultaat
op, zo weet Dilbeek. In vergelijking
met de nulmeting in 2011 is het
aantal fietskilometers naar het
werk ongeveer verdrievoudigd, van
bijna 16.000 tot 47.000. De toename
van de fietsvergoedingen ligt in

dezelfde lijn, net als het aantal
frequente fietsers. Toch blijft de
uitdaging groot. ‘Met de werkgroep
hadden we indertijd vooropgesteld
dat in 2021 twintig procent van de
medewerkers naar het werk zou
fietsen. Daar zijn we nog lang niet,’
zegt Kim Wyns.
SINT-NIKLAAS, WAAR FIETSEN
NORMAAL IS
Ook de stad en het OCMW van
Sint-Niklaas traden toe tot Bike
to Work om hun fietsbeleid nog
aantrekkelijker te maken voor de
medewerkers. Steeds meer groepjes collega’s doen jaarlijks mee
aan de Summer Challenge. In het
begin waren het er een tiental, dit
jaar al dertig. Een ervan viel deze
zomer in de prijzen in de categorie
100 procent fietsverplaatsingen.
Toch voegt ook Sint-Niklaas eigen
beloningen toe. Marte Vandevyvere,
medewerker afdeling plannen en
ontwikkelen van de milieudienst:
‘In het begin waren dat klassieke
aankoopbonnen, nu hebben we
ook originele prijzen zoals een
ontbijt op het werk voor een team
of een lunch bij een handelaar in de
buurt die een horecazaak combineert met een fietsenwinkel. En we
belonen daarmee zeker niet alleen
de medewerkers of de groepen die
het vaakst fietsen of de meeste
fietskilometers afleggen. Het kan
ook iemand zijn die een vooropgesteld objectief haalt, iemand die
anderen tot fietsen aanzet, een
beginnende fietser of het team met
de meeste fietsers.’ Alle inspanningen leiden ertoe dat er bij stad
en OCMW Sint-Niklaas steeds meer
naar het werk wordt gefietst. In de
eerste helft van 2019 kwamen 875
van de ongeveer 1200 medewerkers
minstens één keer per week met
de fiets. Samen trapten ze bijna
400.000 kilometer bijeen.
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FIETSCOMFORT AAN
VERKEERSLICHTEN
Fietsberaad Vlaanderen startte begin 2019 met een onderzoek om het comfort, de veiligheid en de doorstroming van fietsers aan verkeerslichten te verbeteren. Aan de hand van
een beslissingsboom zullen steden en gemeenten begeleid worden naar de mogelijke
maatregelen, afhankelijk van de vastgestelde problemen en de plaatselijke context.
TEKST ELKE VAN OS BEELD STEFAN DEWICKERE, JOKE TULLENEERS, TRACTEBEL

F

ietsberaad Vlaanderen werkt
hiervoor samen met de stad
Antwerpen, die verschillende
verkeerslichten in eigen beheer
heeft, en met het Agentschap Wegen
en Verkeer, aangezien dat over
verkeersregelinstallaties (VRI) de
meeste expertise bezit. Tractebel
leidt het onderzoek.
COMFORT EN VEILIGHEID
WINNEN AAN BELANG
Natalie Craeghs (Tractebel):
‘Het studieproces omvatte
drie stappen. In de
oriëntatiefase stelden
we de problemen die
fietsers ondervinden aan
verkeerslichten scherp

(zie kaderstuk hieronder). Hiervoor verspreidden we een enquête
onder verschillende betrokkenen
en hielden we een workshop met
belanghebbenden en met mobiliteitsexperts.’
‘In de tweede fase, de onderzoeksfase, is er gezocht naar mogelijke
oplossingen voor de problemen.
Aan de hand van een benchmark
zijn voorbeelden uit binnen- en
buitenland verzameld. We organiseerden ook een studietrip naar
Nederland, naar Den Haag en
Leidschendam-Voorburg. Daar deden
we vooral tips op in verband met
fietsdetectie, circulatieplannen en
infrastructurele maatregelen (zie

beeldverslag p. 18-19). Qua detectie
werkt Nederland vaak met lussen
en met vanop afstand groen geven.
Infrastructureel reserveren ze vaak
meer plaats voor de fietsers. Ze
houden een bepaalde zone voor hen
vrij met extra opstelruimte, zodat
er meer fietsers in één vak kunnen.
Bij de opmaak van hun circulatieplannen maken ze in Nederland echt
plaats voor de fietser. Ze kiezen voor
prioritaire fietsroutes en wanneer
er te veel auto’s op zo’n route zitten,
dan passen ze die inrichting aan
en worden auto’s er weggehouden,
waardoor de doorstroming aan de
verkeerslichten weer verbetert. In
Leidschendam-Voorburg werken ze
met een beleidskader met maximale

Grootste problemen voor fietsers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fietsers die rechtdoor willen fietsen, hebben samen groen met rechts afslaand verkeer.
Gebrek aan opstelruimte voor fietsers en conflict met dwarsende fietsers
Positie fietslicht ten opzichte van voetgangerslicht
Conflicten aan bypasses
Fietsers die rechtdoor rijden, hebben samen groen met links afslaand verkeer.
Lange wachttijden aan verkeerslichten
Complexiteit kruispunten met verkeerslichten
(onduidelijk wat er van fietsers verwacht wordt)
Kruispunten met gemengd verkeer

8. Te weinig ruimte om wachtende auto’s voorbij te steken
Beide
9.
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Roodlichtnegatie door fietsers
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Maximale wachttijden
voor fietsers in
Leidschendam-Voorburg (NL)

wachttijden voor fietsers (zie kaderstukje hiernaast). De wachttijd zelf
hangt af van de route en is korter op
een snelfietsroute. De fiets krijgt er
prioriteit, ook aan het verkeerslicht.’
‘We keken ook of er in de toekomst
relevante ontwikkelingen kunnen
zijn. Deze zijn in beeld gebracht aan
de hand van een workshop met leveranciers van verkeerslichteninstallaties (zie kaderstuk ‘De toekomst is

Snelfietsroute:
45 seconden in de spits
25 seconden buiten de spits
Regionaal netwerk:
60 seconden in de spits
35 seconden buiten de spits
Lokaal netwerk:
75 seconden in de spits
40 seconden buiten de spits

‘Tot slot maken we in de synthesefase een rapport op met de resultaten van het studieproces. Het wordt
een praktisch bruikbaar document,
waar wegbeheerders mee aan de
slag kunnen, om de verkeersveiligheid en het comfort voor fietsers
aan kruispunten met verkeerslichten te verbeteren. We bekijken de
bochtstraal en de signalisatie van
het conflict van rechts afslaand
gemotoriseerd verkeer om de vei-

vertaald in bruikbare fiches die o.a.
regelprincipes in detail bespreken. Samen vormen de fiches een
leidraad voor steden en gemeenten.
Een beslissingsboom moet helpen
de juiste maatregelen te selecteren.
Een aantal goede praktijkvoorbeelden illustreren in kennisfiches de
resultaten van het onderzoek.’

In Nederland werkt men qua
detectie vaak met lussen en met
vanop afstand groen geven.
digitaal’, p.17). Voor de verschillende
mogelijkheden is de haalbaarheid
in Vlaamse context afgetoetst om
zo de meest valabele oplossingen
te selecteren. De oplossingen zijn
onderverdeeld in drie categorieën:
verkeersveiligheid, doorstroming,
acceptatie.’

ligheid van de rechtdoor rijdende
fietsers te verhogen. Om het comfort
van de fietsers te verhogen geven
we enkele mogelijkheden om fietsers op voorhand te detecteren, hun
wachttijd te beperken en in infrastructuur op maat te voorzien. De
geselecteerde maatregelen worden

HINDERNISSEN EN VALKUILEN
‘Tijdens het onderzoek stootten
we op enkele obstakels. Zo hebben
kruispunten met verkeerslichten
impact op alle andere verkeersdeelnemers en niet enkel op fietsers.
Een algemeen kader om aan te
geven welke modi binnen welke
voorwaarden prioriteit moeten
krijgen aan een kruispunt met verkeerslichten ontbreekt in Vlaanderen. In het eindrapport wordt een
beleidskader voorgesteld dat als
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Frederik Beyens

leidraad kan dienen voor wegbeheerders, overheden en
dergelijke, gebaseerd op de resultaten van het onderzoek. De voorgestelde maatregelen uit dit studieproces
kunnen nog tot proefprojecten leiden.’

De stad bekeek ook de mogelijkheden van het
snelheidssuggestiebord. Met radardetectie
wordt gemeten hoe snel je fietst en dan krijg
je persoonlijk advies of je het licht nog haalt.
Laura Tavernier: ‘De nadelen bleken groter
dan de voordelen. Deze techniek is het
best toepasbaar bij conflictvrije kruispunten, en voor goed snelheidsadvies heb je
een starre lichtenregeling nodig, wat niet
ideaal is in de dalperiodes. Bovendien is
het bij een rij van enkele fietsers onduidelijk voor wie het advies geldt.’

ANTWERPEN TEST HET UIT
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Stad Antwer

Zo experimenteerde de stad onder andere
met vierkant groen in de Londenstraat.
Laura Tavernier: ‘Er werden tijdens het
project geen incidenten gerapporteerd en
het kreeg ook een positieve evaluatie van
de fietsers.’ De stad ondervond echter dat
er ook nadelen waren. Zo was het moeilijker om de situatie flexibel te regelen:
sommige straten krijgen rood ‘voor niets’.
Bovendien mogen de ‘vierkant groen’-lenzen door de recente wijziging van
de wegcode niet meer gebruikt
worden op dit kruispunt, tenzij
speed pedelecs en bromfietsen van klasse a naar de
rijweg verbannen worden. De
speciale lenzen gelden immers
enkel voor fietsers.

pen

Laura Tavernier van de stad Antwerpen
werkt al een tijdje aan het verhogen van
het fietscomfort van fietsers aan verkeerslichten. Doel van de stad is enerzijds
tijdwinst door niet-gebruikte groentijd te
beperken en anderzijds met die tijdwinst
de verkeersveiligheid te verhogen en doorstroming te verbeteren.

Bij een verkeerslicht met wachttijdindicatie krijgt de fietser te zien hoe lang hij nog
moet wachten. Laura Tavernier: 'We proberen zoveel mogelijk met wachttijdindicatie
te werken om het comfort van de fietsers
te verhogen. We hopen ook dat fietsers
minder in de verleiding komen het rode licht
te negeren, als ze weten hoe lang ze moeten
wachten.' Anderzijds gebruikt de stad ook
meer en meer drukknoppen voor fietsers:
'Het comfort voor fietsers bij drukknoppen
staat vaak ter discussie, omdat fietsers pas
groen krijgen als ze drukken en dus het gevoel
hebben vaker voor het rood te staan. Anderzijds laat een lichtenregeling met drukknop
wel toe dat fietsers sneller groen krijgen en de
wachttijd als je bij rood aankomt, kleiner is dan
in een regeling zonder drukknop.'
www.antwerpen.be/slimmelichten

©Siemens

De toekomst is digitaal
Een workshop met leveranciers van verkeerslichteninstallaties
gaf inzicht in wat er tegenwoordig mogelijk is op het vlak van
detectie en doorstroming. En in wat er in de toekomst allemaal
mogelijk wordt.
• Siemens levert verkeerslichten in Vlaanderen en onderzoekt projecten rond data en het detecteren
van gebruikers via apps. De fabrikant is een nieuw product aan het testen: de transversale scanner.
De camera, die gemakkelijk aan een lichtarmatuur te monteren is, herkent wie waar naartoe gaat en
speelt daarop in. De scanner werd al beperkt getest, voorlopig met goede resultaten.
Voor grote kruispunten heeft Siemens de multilane radar, hij vervangt veel lussen door één simpele
machine. De radar merkt zowel inkomende als vertrekkende voertuigen op, maakt het onderscheid
tussen fietsers en voetgangers én berekent ook de vermoedelijke aankomsttijd (ETA). Nadeel is dat
deze radar enkel geschikt is voor grote kruispunten.
Verder experimenteert Siemens ook met het gebruik van apps om de doorstroming te verbeteren.
• Fabrikant Flir legt zich toe op veiligheid en efficiëntie. Hij onderzoekt de mogelijkheden van thermische technologie in combinatie met artificiële intelligentie. Aan de hand van de detectie brengt
het systeem de zwakke weggebruiker in beeld en berekent het mogelijke scenario’s.
Zo kan de aanvraag tot groen voor voetgangers ingetrokken worden, wanneer de voetganger toch
beslist een andere kant op te gaan. De oversteektijd kan ook afhankelijk gemaakt worden van het
vervoermiddel. Wanneer de warmtecamera een voetganger detecteert, zal het licht dus langer
groen blijven dan wanneer hij ziet dat er een fietser wil oversteken. Flir onderzoekt nog tal van
andere toepassingen.
Verder experimenteert de fabrikant ook met connected vehicles, waarbij de camera fietsers detecteert en hun positie doorgeeft aan andere weggebruikers. Gps-positie, richting en snelheid van een
fietser worden dan bijvoorbeeld doorgegeven aan de automobilist.
• Dynnig is dan weer volop de CrossCycle app aan het ontwikkelen. Gebruikers kunnen de app downloaden op hun smartphone. Hierna is de app actief zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen. Als
een fietser met de CrossCycle app een kruispunt nadert met verkeerslichten die uitgerust zijn met
de nodige technologie, wordt de groentijd zoveel mogelijk verlengd of springt het verkeerslicht
sneller op groen. De fietser hoeft dan niet te stoppen. Indien het systeem een groep fietsers met
de app detecteert, bijvoorbeeld scholieren, krijgt de groep zelfs prioriteit op het overige verkeer.
De telefoon blijft ondertussen gewoon veilig in de jas of in de tas.
‘Van technologie of beleid alleen zal de oplossing niet komen,’ besluit Wout Baert, programma-manager van Fietsberaad Vlaanderen. ‘Beide zijn nodig, we hebben beleidskeuzes nodig die inspelen op
nieuwe technologieën. Laten we uit al die zaken leren en evolueren. Durf iets terugdraaien als het niet
werkt. Probeer eens iets anders op een andere plek. Kies, meet, leer, evolueer.’
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INSPIRATIE UIT NEDERLAND
Tijdens een fietstocht van Den Haag naar Leidschendam-Voorburg deden we een hoop inspiratie op. Deze
Nederlandse steden doen standaard aan detectie van
gemotoriseerde voertuigen sinds de jaren negentig en
van fietsers sinds 2000. Ze hebben dezelfde problemen
als in Vlaanderen, zoals verzadiging en lange wachttijden, maar lossen dat op door te werken met een sterk
kaderend beleid en het maximaal ontvlechten van fiets/
auto en openbaarvervoernetwerken. Ze reduceren ook
de verkeersintensiteit op probleemlocaties via circulatieplannen. Er heerst een zeer innovatieve
sfeer van testen en datagedreven werken.
Elke vijftien jaar worden verkeersregelinstallaties geüpgraded of vervangen.

-doorstroming als beleidsprioriteiten en we proberen
nieuwe zaken uit die daartoe kunnen bijdragen. Wel is
het zo dat Nederland meer middelen ter beschikking
heeft om het beleid uit te voeren. Ze gebruiken meer
detectoren en in Den Haag bijvoorbeeld worden de 250
verkeerslichtenregelingen door twintig ambtenaren
beheerd.’
‘Tijdens de fietstocht zagen we ook oplossingen die
in Vlaanderen nog niet of slechts op kleinere schaal
worden toegepast,’ merkt Michiel op. ‘Dat leverde
interessante input op voor het onderzoek:
• Restruimte op de hoeken van met lichten geregelde
kruispunten grotendeels toevoegen aan het fietspad
voor meer opstelruimte ('bananen')
• Tweerichtingsfietsoversteken zodanig markeren dat
de breedte bij de stopstreep het grootst is ('frietzak'),
zodat de afrijcapaciteit en opstelruimte maximaal zijn.
• Een rechthoek met kruis markeren om te voorkomen
dat wachtende fietsers het fietspad zouden blokkeren
voor andere fietsers.’

‘De algemene indruk is dat we in Vlaanderen in dezelfde richting bewegen als
in Nederland,’ vertelt Michiel van ’t Hof,
verkeerskundig ingenieur, AWV. ‘Er zijn
steeds meer aparte voorzieningen voor de
fiets. We beschouwen de fietsveiligheid en
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18

verweglus

D22.2

20m

DK22.1
koplus

D22.1

1m

S T E R K F I E T S B E L E I D DECEMBER 2019

2 2 .1

Standaard fietsdetectie
In Den Haag worden bij nieuwe
verkeersregelinstallaties (VRI) en bij
vervanging van bestaande standaard
een drukknop, een koplus (1 m) en
een verweglus (20 m) toegepast. Een
detectielus geeft fietsers op aanvraag
groen en houdt het verkeerslicht groen
als er nog fietsers volgen. De lussen
werken ook met timers, waardoor
een groenaanvraag via de verweglus
uitgeschakeld wordt, indien de fietser
afslaat en niet rechtdoor rijdt (en
gedetecteerd wordt door de koplus).
Deze detectielussen zijn bovendien
ook geschikt om fietsers te tellen.

Toegepaste detectieconfiguratie Gemeente Den Haag

1
Conradkade – Groot Hertoginnelaan
(Den Haag)
Ruime fietsvoorzieningen met kruismarkeringen op conflictpunten tussen
fietsers onderling op het fietspad.
Deelconflicten tussen fietsers en
gemotoriseerd verkeer - fietsers die
rechtdoor rijden hebben op hetzelfde
moment groen als het rechtsafslaand
autoverkeer - worden onder voorwaarden in het stadscentrum toegelaten
en steeds aangeduid met een duidelijk
verkeersbord.

2

Kaartviewer gemeente Leidschendam-Voorburg

Miranda Zonneveld

Laan van NOI –
Bezuidenhoutseweg
(Den Haag)
Kruispunt als testlocatie voor fietsmaatregelen (brede oversteken en
banaanvormige verkeerseilanden,
ook wel gekend als ‘bananen’)

3
Hofzichtlaan-Appelgaarde
(Kruispunt te Leidschendam-Voorburg)
Een tweede drukknop voor fietsers aan
de linkerkant van het fietspad wordt in
testfase onderzocht.
Met de drukknop aan de rechterkant kan
de fietser die rechtdoor wil rijden, een
groenfase aanvragen. Nieuw is de drukknop aan de linkerkant.
Daarmee kunnen fietsers een groenfase
aanvragen om in één beweging linksaf te
slaan.De oversteek moet daardoor niet
meer in twee bewegingen gebeuren.
De invloed op de cyclustijd wordt
onderzocht en daarna wordt de regeling
vastgelegd.
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