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WA AROM FIETS IK?

Naam Guido Vaganée, Burgemeester
Stad Bonheiden
Aantal fietsen 1 en binnenkort nog een
elektrische fiets. Ik heb vorige maand onze
tweede gezinsauto van de hand gedaan en
ga deze vervangen door een elektrische fiets.
Favoriete fiets Mountainbike 2013
Fietskilometers per jaar enkel recreatief
gebruik ( wel ± 8000 stappen per dag te voet)

Mooiste fietsrealisatie
Op drie jaar tijd hebben we met het
gemeentebestuur een mentaliteitswijziging
kunnen creëren. Door volop te investeren
in fietsstratenroutes geven we de fietsers
een volwaardig alternatief. Wij werken tegen
2018 aan een volledig netwerk van ongeveer
dertig kilometer fietsstratenroutes. We hebben recent een fietsverzamelplaats gerealiseerd, een plek waar jongeren ‘s morgens
afspreken om de route naar school aan te
vatten. Zo proberen we, o.a. in combinatie
met het fietsscanning/incentivesysteem, de
schoolgaande jeugd het fietsen prettiger
te maken. Ons gemeentebestuur heeft dit
fietsregistratiesysteem aangekocht voor alle
scholen in de gemeente. Via een draadloos
systeem aan de fietsenstalling worden alle
fietsers geregistreerd via een RFID-chip
(aangebracht in voorwiel of fietshelm). Zo
worden de fietskilometers van thuis naar
school of werk vastgelegd. Fietsende scholieren krijgen een beloning in de vorm van
dukaten, voor gebruik op de plaatselijke
kermissen. Ook voor het gemeentepersoneel
zal de registratie van de wettelijke fietsvergoeding vanaf nu digitaal verlopen. [IC]
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Ik fiets omdat… ik het graag doe en het mij
een stuk vrijheid geeft. Woon/werkverplaatsingen doe ik voor 90% te voet. Elke ochtend
een wandeling tot aan het gemeentehuis
maakt mij aanspreekbaar voor de inwoners
en brengt mij in de frisse buitenlucht. Verdere verplaatsingen naar vergaderingen in
Antwerpen en Brussel gebeuren met het
openbaar vervoer.
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Ondertekende artikels verbinden
alleen de auteurs. Reacties zijn
welkom. De redactie zal deze naar
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Begin oktober namen veertig burgemeesters en schepenen deel aan een studiereis van de VVSG en Fietsberaad Vlaanderen naar Kopenhagen. Ze vernamen er dat
de stad per maand duizend nieuwe inwoners registreert, elke maand een crèche
opent, jaarlijks twee scholen bouwt en ook nog eens 2% parkeerplaatsen doet
verdwijnen. Ja, u leest het goed: de stad Kopenhagen groeit jaarlijks én bouwt
het aantal publieke parkeerplaatsen gestaag af. Samen met de inwoners maakte
Kopenhagen de beleidskeuze tegen 2025 een klimaatneutrale stad te zijn waar
zachte mobiliteit overheerst. Een auto is een last, als hij niet alleen duur is maar
je ook geen plaats vindt om hem te stallen. Vandaar. Dan is de fiets veel sneller en
makkelijker. En dus maken parkeerplaatsen ruimte voor brede fietsstraten. En de
strategie werkt: 30% van de Kopenhagenaars heeft een cargofiets in plaats van
een auto.
Maar wat ook opviel: de handel lijdt er niet onder, en ook ’s avonds rijden er nog
ontzettend veel fietsers rond. Taxi’s zijn verplicht een fietsrek aan de koffer te
hebben en op zo goed als elke metro of trein kan de fiets mee. Voor als het regent.
Of voor als er een band lek is. Als er dan toch een auto nodig is, is dat voor veel
mensen een taxi of deelauto.
Ook lokale besturen in Vlaanderen hebben een hoop bevoegdheden in handen om
te werken aan een sterke fietscultuur. En dat is meer dan fietsinfrastructuur realiseren of fietspaden aanleggen. Besturen beseffen dat veel maatregelen om meer
mensen op de fiets te krijgen vooral durf en politieke wil vragen. Parkeerbeleid
herzien, een aangepaste verkeerscirculatie invoeren, snelheidsbeleid ontwikkelen
op maat van actieve mobiliteitsvormen… Wie van buitenaf kijkt naar gemeenten
die hun sterke fietscultuur verder ontwikkelen, ziet dat daar ook in Vlaanderen
steeds meer werk van gemaakt wordt en dat ze hierover in dialoog treden met de
burgers.
In dit magazine staan opnieuw een hele reeks argumenten en goede praktijken om
dat lokale debat op een boeiende manier te voeren.
Wout Baert
programmamanager

Verantwoordelijk uitgever
Mark Suykens, algemeen directeur
VVSG
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Mobiel21

Stad Lier

SPRINT

FIETS JE MEE?

BUSHALTE MÉT BLUE-BIKE

Het project ‘Fietsen Zonder Leeftijd’ geeft
het plezier van een eindje fietsen terug
aan mensen die niet (meer) zo mobiel zijn.
Met een riksja geraken senioren of minder
mobiele mensen weer wat verder en wordt
hun leefwereld net dat tikkeltje groter.
Eenzaamheid verdwijnt even en spontaan
komen er verhalen naar boven, met als
resultaat een gezellige babbel met de
vrijwilliger die hen vervoert.
In de vorige editie van dit magazine stond
een interview met de Deen Ole Kassow,
bedenker van ‘Cycling Without Age’ of
‘Fietsen Zonder Leeftijd’. Hij richtte een
platform op waar vrijwilligers zich kunnen
aanmelden om een elektrisch aangedreven riksja te besturen. Senioren of minder
mobiele mensen kunnen dan een ritje
door de stad en de regio boeken. Mobiel 21
heeft samen met Fietsberaad Vlaanderen
het initiatief genomen om in Vlaanderen
met dit project te beginnen. Momenteel
zijn er al lokale initiatieven in Antwerpen
en Turnhout.
Wil je als gemeente, organisatie of particulier een lokaal initiatief opzetten, neem
dan contact op met Mobiel 21. [IC]

Blue-bikes vind je vanaf nu ook terug
aan enkele bus- en tramhaltes. De
stad Lier nam onlangs de eerste twee
Blue-bikepunten bij bushaltes in
gebruik. Op elk van de locaties staan
acht Blue-bikefietsen die Blue-bikeabonnementhouders kunnen gebruiken.
Ook in de gemeente Boechout, eveneens
in de provincie Antwerpen, is er bij een
tramhalte een Blue-bikepunt gekomen.
Van daaruit fiets je vlot naar lokale
bedrijven, het nieuwe sportpark en het
gemeenschapscentrum die allemaal in de
buurt liggen.
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_
fietsenzonderleeftijd@mobiel21.be
www.fietsenzonderleeftijd.be
T 016- 23 94 65

_ www.fietsberaad.be/agenda
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Wie een Blue-bike wil lenen, moet eerst
lid worden via www.blue-bike.be. Het
lidmaatschap kost tien euro, daarna krijg
je maandelijks een afrekening in de bus.
Een Blue-bike kost maximaal drie euro
per dag, maar in veel Vlaamse steden is
dat maar één euro, dankzij steun van de
lokale besturen en de Vlaamse overheid.
Fietsberaad Vlaanderen bracht een cahier
uit met alle informatie over hoe gemeenten het gebruik van deelfietsen kunnen
stimuleren. Het is op de website terug te
vinden onder ‘publicaties’. [WB]

_ www.fietsberaad.be/publicaties

Joost Demuynck

SPRINT

Het F-logo

De vijf Vlaamse provincies maken vanaf nu hun fietssnelwegen op dezelfde manier herkenbaar.
Samen ontwikkelden ze een logo en uniforme bewegwijzering voor de fietssnelwegen of fietsostrades. Die moeten de 110 geselecteerde trajecten, goed voor 2400 kilometer rechtlijnige fietsroutes,
duidelijk zichtbaar maken. De trajecten zijn nu soms moeilijk te volgen, omdat de infrastructuur zo
verschilt: vrijliggende fietswegen, jaagpaden, fietspaden, fietsstraten, autoluwe wegen… De ontwikkelde route-taal bestaat uit het F-logo en bewegwijzeringselementen. [WB]
www.fietssnelwegen.be

PERSKOERIER
‘Maar de elektrische wagen
op zich is niet de oplossing
voor een duurzame mobiliteit.
Wanneer alle wagens op de
Antwerpse ring of in Brussel
elektrisch zijn, staan we nog
steeds uren per dag (bijna)
stil. Het EMA pleit al jaren voor
een integrale aanpak die moet
leiden tot minder autoverkeer,
maar snellere en meer
milieuvriendelijke en gezondere
mobiliteit in de stad. Steden
als Kopenhagen dienen als
inspirerende voorbeelden. Daar
bestaat 83 procent van alle
mobiliteit uit stappen, fietsen of
openbaar vervoer.

Er wordt een actief beleid
gevoerd om de alternatieven
voor de wagen te verbeteren.’
Hans Bruyninckx, Europees
Milieuagentschap – De
Standaard 1 oktober
‘Wie ruimte geeft aan de auto,
neemt ruimte van de mens
weg. Een fietser is 80 procent
mens en 20 procent fiets, een
automobilist is 10 procent mens
en 90 procent blik.’
Wannes Van Giel, #Bel10panellid, Radio 1, 23 september

‘Klinkers zijn grote rommel.
Gebruik ze in voetgangerszones,
leg er opritten mee aan, bouw
er desnoods huizen mee. Maar
geen fietspaden. Ik rij jaarlijks
40.000 km met de auto en ik ben
blij dat ik het merendeel mag
afleggen op wegen, speciaal
voor auto’s en met goed asfalt.
Ik rij elk jaar ook ruim 10.000 km
met de fiets. Helaas gebeurt
dat te vaak op een erbarmelijk
parcours. Als fietser wil ik ook
van dat gladde asfalt. Geen
betonplaten, en al zeker geen
rode klinkers.’
Hendrik Vos, professor UGent,
De Tijd 11 augustus

‘We hebben reistijd lang
bekeken als tijd die je kwijt
bent. Tijd op de fiets zien
we evenwel zeker niet altijd
als verloren tijd, maar als
lichaamsbeweging, als
sportieve prestatie. Actieve
mobiliteitsvormen zoals fietsen
en te voet gaan, zijn ook sociale
activiteiten die bijdragen tot
stedelijke interactie.’
Dirk Lauwers, professor
Universiteit Antwerpen,
Knack 10 augustus
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‘De elektrische fiets is een
ideaal alternatief voor korte
en middellange afstanden.
Het kan een oplossing bieden
voor de stedelijke, verzadigde
gebieden en het is ook om
gezondheidsredenen een ideaal
vervoersmiddel.’
François Bellot, Federaal
Minister van Mobiliteit, Gazet
van Antwerpen, 21 september
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INTERVIEW

Hans Voerknecht

‘Gratis parkeren helpt
de detailhandel niet.’
Klanten kunnen hun auto niet kwijt en de parkeertarieven zijn veel
te hoog: dat zijn argumenten die winkeliers vaak presenteren als
oorzaken voor hun teruglopende omzet. ‘Dat de detailhandel het
met name in middelgrote gemeenten moeilijk heeft, valt niet te
ontkennen,’ zegt Hans Voerknecht, ‘maar dat heeft niets te maken
met de parkeercapaciteit en de parkeertarieven. De relatie met de
omzet van winkels is onbestaande. Ik begrijp dan ook niet waarom
gemeentebesturen het parkeren voor auto’s zo fors subsidiëren.
Het is weggegooid geld.’
tekst bart van moerkerke foto stefan dewickere

STERK FIETSBELEID
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H

ans Voerknecht is onderzoeker bij het Kennisplatform
Verkeer en Vervoer KpVV. Dat
is, net als Fietsberaad Nederland,
een afdeling van CROW. CROW is dan
weer een organisatie die gemeenten en provincies ondersteunt in
hun verkeers- en vervoersbeleid.
KpVV doet onderzoek op vraag van
gemeenten en provincies, maar
neemt ook zelf initiatief, detecteert
trends en plaatst onderwerpen op
de overheidsagenda. ‘Een van de
onderwerpen waar we al enkele
jaren mee bezig zijn is het verband
tussen de omzet van de detailhandel en parkeren. Winkeliers wijten
hun dalende omzet vaak aan de
moeilijke bereikbaarheid van hun
zaak met de auto en aan het betaald
parkeren. De gemeenten die al die
klachten ontvangen, wilden wel
eens weten wat daar nu eigenlijk
van aan is. Dat hebben wij samen
met experts van universiteiten en
hogescholen onderzocht. De conclusie is dat parkeercapaciteit en
parkeerkostprijs geen of nauwelijks
invloed hebben op de omzet.’
De parkeercapaciteit is voor veel
winkeliers heilig. Onterecht?
‘Daar is onderzoek naar gebeurd
door Giuliano Mingardo van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij
zegt dat no parking, no business een
fabel is, er is geen verband tussen
de parkeercapaciteit en de omzet
per vierkante meter winkeloppervlakte. Het grote gevaar is dat
gemeenten hun parkeercapaciteit
afstellen op het piekmoment, zaterdagmiddag om 14 uur. Ze investeren
enorme bedragen in parkeergarages
of -gebouwen die het grootste deel
van de tijd gewoon leeg staan. Een
bezettingsgraad van dertig procent
is al behoorlijk hoog, ik ken een
garage in Nijmegen die maar tien
procent haalt. Slechts een fractie
van de kostprijs wordt dan gedekt
door de parkeergelden, het grote
deel moet de gemeente bijpassen.
En dat gebeurt uit de algemene mid-
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Hans Voerknecht: 'Er is geen verband tussen de parkeercapaciteit
en de omzet per vierkante meter winkeloppervlakte.'

delen. Iedereen betaalt mee, ook
mensen die geen auto hebben of die
helemaal niet in dat winkelgebied
komen. Vaak zijn het de welgestelden uit de rand die met de auto
komen, de armlastige stad en haar
inwoners draaien op voor de kosten.
Dat is toch erg onrechtvaardig.’
Is er dan helemaal geen parkeercapaciteit nodig nabij een winkelgebied?
‘Natuurlijk wel, de auto is belangrijk
voor de winkelbranche. Hij moet een
goede plek krijgen, maar dat hoeft
niet in het hart van het winkelgebied
te zijn. Uit het koopstroomonderzoek blijkt dat bezoekers het vooral

DECEMBER 2016

belangrijk vinden dat het parkeren goed geregeld is. Essentieel is
goede informatie. Zwolle bijvoorbeeld zet medewerkers in die aan
de automobilisten in de file aan de
stadsrand uitleggen waar ze het
best kunnen parkeren. Persoonlijk
advies heeft veel meer effect dan
een bord of een parkeergeleidingssysteem, zeker voor mensen die de
stad niet goed kennen. Je moet ook
alternatieven bieden voor het parkeren in het centrum. Eveneens in
Zwolle ligt de parkeerplaats van het
provinciehuis op tien minuten lopen
van de winkelstraten op zaterdag
leeg. Je hebt op veel plekken P+R
en we promoten nu ook heel erg

P+Fiets: je gaat van de snelweg af,
parkeert je auto en zet je weg per
fiets voort. Kijk, uit een onderzoek
van 2011 blijkt dat parkeermogelijkheid maar voor dertien procent van
de klanten een belangrijke factor
in de keuze voor een winkelgebied
is, het parkeertarief maar voor vier
procent. Veel belangrijker zijn de
nabijheid van een winkelgebied
– zeker voor de dagelijkse boodschappen –, de compleetheid van
het aanbod, de sfeer en de uitstraling, de kwaliteit van de openbare
ruimte. Stadscentra kunnen het
dus met flink wat minder parkeerplaatsen doen. Op die manier zet
je bezoekers ook aan om gebruik
te maken van alternatieven. Zoals
de VVD-wethouder van Zwolle het
zegt: “Je moet goed gek zijn om op
zaterdagmiddag met de auto naar
het centrm van Zwolle te komen
om te winkelen. Met de fiets is het
veel makkelijker.” Winkeliers en ook
overheden gaan er nog vaak van uit
dat parkeren een attractiefactor is.
Dat is onzin, niemand komt naar de
stad om te parkeren. Hoe makkelijk
of goedkoop het ook is, parkeren
is altijd een weerstandsfactor: je
moet een plekje zoeken, je moet je
auto nadien ook weer terugvinden
enzovoort.’
Hoe belangrijk is de auto voor de
winkelbranche?
‘Hij is belangrijk, maar niet zo
belangrijk als winkeliers denken.
Voor een onderzoek in een druk
Rotterdams winkelgebied werd hun
gevraagd of meer of minder dan
de helft van hun omzet van automobilisten kwam. Driekwart dacht
meer dan de helft, het daadwerkelijke percentage was 35 procent. Ze
overschatten dus het belang van
de auto, wat betekent dat ze het
belang van voetgangers en fietsers
voor hun omzet onderschatten. De
lokale overheid kan die inschatting
wel bijsturen. In Portland Oregon
verving het stadsbestuur enkele
parkeerplaatsen in het winkelge-

bied door fietsparkeerplaatsen.
Zeer tegen de zin van de winkeliers
voor wiens deur dat gebeurde. Het
duurde niet lang of de maatregel
was zo’n succes dat ook andere
winkeliers de stad belden om voor
hun winkel hetzelfde te doen. De
kans dat de autoparkeerplaats voor
de deur wordt ingenomen door

in Nederland het betalend parkeren af, vooral onder druk van de
handelaars. Dat gebeurde bijvoorbeeld jaren geleden in Lochem, in
het oosten van Nederland. Ondanks
tegenstand van de winkeliers is het
effect van die maatregel nu toch
onderzocht. Conclusie: hij heeft
geen enkel effect gehad. En zoals

DE KANS DAT DE AUTOPARKEERPLAATS VOOR DE
DEUR WORDT INGENOMEN DOOR JOUW KLANT
IS GEWOON ZEER KLEIN. MAAR ALS JE TIEN
COMFORTABELE FIETSPARKEERPLAATSEN VOOR
JE DEUR HEBT, DAN KAN EEN FIETSENDE KLANT
ALTIJD VLAK VOOR JE WINKEL TERECHT.
jouw klant is gewoon zeer klein.
Vaak nemen de personeelsleden
van de winkels die plekjes in, zeker
bij gratis parkeren. Maar als je tien
comfortabele fietsparkeerplaatsen
voor je deur hebt, dan kan een fietsende klant altijd vlak voor je winkel
terecht. En ook het argument dat
automobilisten dicht bij de winkel
moeten parkeren om hun gekochte
spullen kwijt te kunnen, gaat steeds
minder op. Heel veel boodschappen kun je makkelijk met de fiets
meenemen en de zwaardere spullen
worden achteraf aan huis bezorgd.
Of koeriers op elektrische fietsen
brengen al je aankopen op het afgesproken uur naar het parkeerterrein
aan de stadsrand.’
U geeft aan dat bezoekers het parkeertarief niet zo belangrijk vinden.
Is er dan geen link tussen tarief en
omzet?
‘In elk geval veel minder dan de
mensen denken. Natuurlijk is er
wel enige prijselasticiteit: als je
20 euro per uur vraagt, blijven
de mensen heus wel weg. En toch
schaffen steeds meer gemeenten

gezegd, gratis parkeren bestaat
niet, het zijn de gemeente en haar
inwoners die opdraaien voor de
kosten van aanleg, onderhoud
enzovoort. In Zwijndrecht, in de
buurt van Dordrecht, kost het gratis
parkeren nabij een winkelgebied de
gemeente 700.000 euro per jaar.
Stel dat een ondernemersbranche
bij de gemeente aanklopt met de
vraag voor een subsidie van zeven
ton om meer winstgevend te kunnen
zijn. Als ze al niet op hoongelach
wordt onthaald, zal de eerste vraag
toch zijn of ze wel kan bewijzen dat
het werkt. In verband met parkeren
wordt die vraag niet gesteld. En als
onderzoek aantoont dat de investering helemaal niet opweegt tegen
de baten, dan wordt dat genegeerd.
In Winschoten kost gratis parkeren
jaarlijks 600.000 euro. De gemeente
draagt vier ton bij, de winkeliers
zelf twee ton. Om die twee ton te
kunnen betalen, moeten ze jaarlijks twee miljoen euro extra omzet
halen. Ik kan nu al zeggen dat dit
nooit lukt, het is weggegooid geld.’

STERK FIETSBELEID
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De overheid investeert dus te veel in
te goedkoop parkeren.
‘Ik heb berekend dat drie euro per
uur het minimumtarief zou moeten
zijn voor een parkeergarage. De
parkeerexploitanten gaan uit van
4,40 euro. Behalve Amsterdam
vraagt geen enkele gemeente dat
bedrag en dus legt ze zelf bij. Dat
geld kan ze niet gebruiken voor
andere voorzieningen. De gemeente
subsidieert dus de auto. En ze doet
niet hetzelfde voor de fietser of de

Waarom voeren veel gemeenten
goedkoop of gratis parkeren in als
het niet blijkt te werken?
‘De detailhandel heeft een grote
impact op de politiek. Iedereen komt
in de winkel en heeft een band met
de winkelier. Als die klaagt over het
gebrek aan parkeergelegenheid of
over te dure parkeerplaatsen, dan
heeft hij al snel de publieke opinie
op zijn hand en daar is de politiek
uiteraard zeer gevoelig voor. Ik ben
zelf lokaal actief in de PvdA, ik kan

HET GROTE GEVAAR IS DAT GEMEENTEN
HUN PARKEERCAPACITEIT AFSTELLEN OP
HET PIEKMOMENT, ZATERDAGMIDDAG OM 14
UUR. ZE INVESTEREN ENORME BEDRAGEN IN
PARKEERGARAGES OF -GEBOUWEN DIE HET
GROOTSTE DEEL VAN DE TIJD LEEG STAAN.
voetganger, terwijl de kwaliteit van
de openbare ruimte en de voorzieningen voor voetgangers en fietsers veel belangrijker zijn voor de
aantrekkingskracht van een winkelgebied dan de parkeercapaciteit en
het parkeertarief. Natuurlijk is de
kostprijs van bovengronds parkeren
lager dan die van parkeergarages of
-gebouwen, maar hij bedraagt jaarlijks toch ook nominaal minstens
250 euro per parkeerplaats. Daar
moet je natuurlijk de economische
waarde voor alternatief gebruik bij
optellen, zeker in winkelgebieden.
Het zijn vierkante meters die je
veel beter kunt gebruiken om de
publieke ruimte te verbeteren, om
winkels aantrekkelijker te maken,
om terrasjes op te zetten. Onderzoek van Rabobank geeft aan dat
het samengaan met horeca en evenementen zeer belangrijk is voor de
winkelbranche.’
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mijn eigen fractie er niet van overtuigen dat gratis parkeren geen goede
beslissing is. Het parkeerbeleid is
niet de echte reden waarom het niet
goed gaat met de detailhandel. Er is
de concurrentie met onlinewinkelen
en er is, zo blijkt uit recent onderzoek, een groot overaanbod aan
winkels in 111 van de 400 Nederlandse gemeenten. Winkelgebieden
in steden als Amsterdam, Den Haag,
Utrecht en ongetwijfeld ook Antwerpen of Gent doen het goed. De laag
daaronder heeft het moeilijk voor de
niet-dagelijkse boodschappen. De
winkels voor dagelijkse boodschappen groeien licht in die middelgrote
steden, maar voor de andere winkels
trekken bezoekers naar plekken
waar het assortiment en de kwaliteit
groter zijn. Vroeger gingen mensen
ergens een dagje winkelen, nu willen
ze een stad beleven. Shoppen is
daar een onderdeeltje van. Het gaat
over het totaalaanbod, niet over
het parkeren. Je ziet dat net in die
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grote steden parkeren heel duur is.
Daar kun je dus best hogere parkeertarieven aanrekenen, dat heeft
geen enkele negatieve invloed op de
omzet van de detailhandel. Integendeel, die neemt verder toe.’
Als parkeren nooit gratis is, pleit u
er dan voor om het altijd en overal
betalend te maken?
‘Ja. Natuurlijk mag parkeren in
Amsterdam duurder zijn dan in mijn
gemeente, maar er zou overal een
minimumtarief moeten gelden. Dat
zouden de provincies of de landelijke overheid moeten opleggen,
omwille van de sociale rechtvaardigheid waar ik eerder al naar verwees:
dan zal de gebruiker betalen en
niet elke belastingbetaler. Met een
minimumtarief creëer je een level
playing field en zorg je ervoor dat
gemeenten elkaar niet beconcurreren met steeds lagere tarieven
en gratis parkeren, wat toch niets
uithaalt. Ik vind het concept van
gratis parkeren zeer vreemd, ook
in woonwijken. Je huurt toch een
stuk van de openbare ruimte. Toen
ik nog een auto had, parkeerde ik
die elke dag voor mijn deur. Stel dat
ik in de plaats daarvan mijn voortuintje met eenzelfde oppervlakte
had uitgebreid, dan kreeg ik een dag
later ongetwijfeld een ambtenaar
op bezoek om te zeggen dat dit
absoluut niet kon. Maar mijn auto:
geen probleem. Ik ken nog een leuke
anekdote. In Ede vraagt een man aan
de balie van het gemeentehuis of hij
zijn pony een plekje mag geven in
het stadspark, gratis. De ambtenaar
wijst hem af. Waarop de man zegt
dat zijn buren net een derde auto
hebben gekocht en dat die wel een
gratis plaats krijgt. Waarom kan dit
dan niet voor pony’s en paarden?
Wellicht is het verhaal verzonnen,
maar het illustreert mooi hoe de
auto en het parkeren blijkbaar ontsnappen aan elke vorm van logica.’
Bart Van Moerkerke is freelance
redacteur

DE
FIETSmaat
Wie over de fiets wil praten, moet zijn maten kennen...
Noodzakelijk minimumruimte
voor stilstaande fietser
12,5 cm

75 cm

naast geparkeerd voertuig
12,5 cm

85 cm

schuwafstand tussen passerende
of inhalende fietsers: 25 cm
75 cm

25 cm

250 cm

62,5 cm

min. 100 cm

37,5 cm

100 cm

25 cm

Tijdens het fietsen beweegt de fietser zich zijdelings
om evenwicht te behouden (=vetergang). Effectief te
voorziene ruimte is minimum 1 meter.

fiets

bakfiets

180 cm

190 cm

100 cm

50 cm
75 cm
100 cm

obstakelafstand t.o.v.:
- opstaande rand ≤ 50 mm
- opstaande rand > 50 mm
- vaste voorwerpen (paaltje, leuning …)
- gesloten wand

bakfiets

cargofiets

240 cm

240 cm

Bovenstaande visualisaties zijn een synthese van het Vademecum Fietsvoorzieningen, Ontwerpwijzer Fietsverkeer CROW en Draaiboek Openbaar Domein Stad Antwerpen.

TWEETS

 @ IJzerlaanbrug

Volg Fietsberaad:

Joepie, de eerste pijlers

@FietsberaadVL

van de nieuwe f iets- en

Fietsberaad Vlaanderen

wandelbrug staan al recht
naast Albertkanaal en
#ijzerlaanbrug!

@sFagard

@BlueBikeBelgium

Trein + f iets. 30 km verplaatst,

Trotse @BenWeyts +

5 druppels regen. Beetje geluk

bestuur: Blue-bike aan

hoort ook bij #def ietstest

@delijn & P&R in #Lier is

#hetregentbijnanooit

een feit! @BertWollants
@DepartementMOW

@GeorgesAllaert

@WoutBaert

In grote steden is er geen

Minder vrachtverkeer en veilig

plaats meer voor nog

f ietsen rond school dankzij

meer Koning auto. Daarom

akkoord @stadkortrijk en

urbanisatie op maat van

@Bouwunie. Welke sector

voetganger, f iets en OV

volgt?

@VOK A _VLBrabant
30 werknemers van PMC
holding en C&A op Cargovil
ruilden auto in voor f iets nav
Fietstest @vlaams_brabant.
Extra impuls groene
mobiliteit!
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KENNISBANK

Fietsvakken voor winkelbezoekers
De Delftse binnenstad heeft ongeveer 2000 fietsparkeerplaatsen, maar het aantal geparkeerde
fietsen loopt vaak op tot ruim 3000. Behalve met gratis bewaakt parkeren experimenteert Delft
ook met andere manieren om het parkeren van fietsen vlot te organiseren. Sinds 2014 zijn er
fietsvakken. Ze zijn in de plaats gekomen van ‘fietsnietjes’(beugels), die zijn verplaatst naar de
zijstraten. In samenspraak met lokale ondernemers is het project met een aantal nieuwe locaties
uitgebreid.  
TEKST WOUT BAERT BEELD WWW.VERKEERSNET.NL

Fietsvakken op logische plekken
(in de buurt van winkels) worden
veel gebruikt. Op minder logische
plekken worden deze minder goed
gebruikt en staan fietsen ook nog bij
de winkels. De vakken moeten goed
herkenbaar zijn. De oorspronkelijke antracietkleur is bijvoorbeeld
gewijzigd naar een blauwe rand met
een fietslogo in het midden, om de
herkenbaarheid en het gebruik te
vergroten.

In de buurt van winkels werken fietsvakken zeer goed

Doel van het project was meer
ruimte te creëren voor bezoekers
die met de fiets naar de binnenstad komen. Dat gebeurt door kort
en lang fietsparkeren meer van
elkaar te scheiden. Daarnaast wilde
de gemeente het fietsparkeren in
het centrum beter ordenen en het
aantal verkeerd gestalde fietsen op
de trottoirs reduceren.
Voorafgaand aan het project voerde
de stad een fietsparkeerduurmeting
uit om meer inzicht te krijgen in
de aantallen geparkeerde fietsen,
de parkeerduur, de locaties en ook
de doelgroepen van de verschillende fietsparkeervoorzieningen.
Dit onderzoek toonde aan dat de
fietsnietjes zowel voor kort als
lang parkeren worden gebruikt.
Ook zetten veel fietsers hun fiets
buiten de stallingen, dicht bij de
bestemming. Handelaars vroegen
meer ruimte voor kort fietsparkeren,
zodat de rotatie groter is. Eenzelfde

onderzoek is uitgevoerd nadat
de parkeervakken waren aangebracht. Daaruit blijkt dat het aantal
fout gestalde fietsen significant is
verminderd. Op een aantal locaties
staan de fout geparkeerde fietsen
in het verlengde van de vakken, wat
eerder een indicatie is voor een te
kleine capaciteit van de vakken.
Parkeerduurmetingen laten zien dat
40% van de fietsen in de fietsvakken
langer dan een uur blijft staan. Door
middel van communicatie benadrukt
de stad dat nietjes voor lang parkeren bedoeld zijn en dat de vakken
er zijn om je fiets eventjes weg te
zetten.
Het scheiden van lang- en kortparkeerders in straten met veel
bezoekers van winkels heeft een
positief effect op de beschikbare
fietsenstallingen en het foutstallen
in de openbare ruimte. Fietsvakken
zijn hiervoor geschikt en efficiënt.

Een grote belemmering voor mensen
om de fiets in een parkeervak te
stallen, is de angst dat de fiets
omvalt. Dit is een van de hoofdredenen waarom mensen nog altijd
buiten de vakken parkeren. Uit de
evaluatie kwam de vraag naar voren
om binnen de vakken toch enkele
nietjes te plaatsen om het omvallen
tegen te gaan. Hiervan is uiteindelijk
afgezien omdat dit het langstallen
te veel in de hand werkt. Mocht
omvallen een groter probleem zijn,
kan nader onderzocht worden of
bijvoorbeeld enkele palen hetzelfde
effect bereiken.
De pilot is uitgevoerd in drie verschillende winkelgebieden in het
centrum van Delft: de Choorstraat,
de Oude Langendijk en het Bastiaansplein.
David Polman is beleidsadviseur
Verkeer
Gemeente Delft,
Wout
BaertenisVervoer,
programmamanager
bij
afdeling
Advies
Ruimte
Fietsberaad Vlaanderen & Economie
dpolman@delft.nl
Het volledige artikel vindt u op
www.fietsberaad.be/kennisbank
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ONDER ZOEK

FIETSSNELWEGEN KRIJGEN SOMS
VOORRANG
Fietsers in de voorrang komt in het Vlaamse Gewest vrij algemeen voor op fietspaden
langs hoofdwegen. Samen met de hoofdweg krijgt ook het bijhorende fietspad voorrang.
Fietsers in de voorrang op andere locaties komt veel minder voor. Fietsberaad Vlaanderen
onderzoekt waar en volgens welke inrichtingsprincipes fietsers voorrang kunnen krijgen in
een verkeersveilige omgeving. Het onderzoeksveld zijn fiets(snel)wegen die lokale wegen
gelijkgronds kruisen.
TEKST WOUT BAERT BEELD MINTNV

D

eze studie is gericht op gelijkgrondse kruisingen van een
fietsroute met een lokale weg.
Er zijn in Vlaanderen een beperkt
aantal van deze kruisingen waar fietsers in de voorrang zijn, maar een
traditie is het zeker niet. We stellen
bovendien vast dat een wirwar aan
uitvoeringen gebruikt wordt voor
de inrichting van plaatsen waar een

van proefopstellingen onderzocht
welke bouwstenen noodzakelijk zijn
voor een eenduidige vormgeving
van een gelijkgrondse kruising van
fiets(snel)wegen in de voorrang met
lokale wegen.
Binnen het onderzoek dat Fietsberaad Vlaanderen opzette, werden
eerst argumenten voor en tegen
het principe bekeken. Zowel eerder

HET BELANGRIJKSTE ARGUMENT DAT EEN ALGEMENE
TOEPASSING VAN FIETSERS IN DE VOORRANG OP
GELIJKGRONDSE KRUISINGEN MET LOKALE WEGEN IN
DE WEG STAAT, IS HET AANVOELEN VAN ONVEILIGHEID.
fiets(snel)weg een lokale weg kruist.
Of fietsers daarbij voorrang hebben
of niet, is allerminst duidelijk voor
de weggebruikers. Er is dus eenvormigheid en duidelijkheid nodig.
Fietsberaad Vlaanderen selecteerde
begin dit jaar samen met de provincies en enkele steden en gemeenten
vier cases. Daar wordt aan de hand

beleidsmatige argumenten als
elementen in verband met verkeersveiligheid, de locatie, het
bestaande fietsgebruik, de heersende gewoonte of mentaliteit
kwamen ter sprake. Daaruit bleek
dat het belangrijkste argument dat
een algemene toepassing van fietsers in de voorrang op gelijkgrondse
Maatregelen:

Voldoen aan:
Lokale weg zonder
trambaan en maximaal
twee rijstroken

ja

nee

kruisingen met lokale wegen in de
weg staat, het aanvoelen van onveiligheid is. Dat moet weggenomen
worden door de voorrangssituatie
toe te passen op geschikte locaties
en die locaties vervolgens zo in te
richten dat ze verkeersveilig zijn.
Fietsers voorrang geven op fietswegen die gelijkgronds kruisen met
een lokale weg kan dus niet zomaar
overal. Er is een bepaalde vormgeving van het kruispunt nodig, maar
vooraf moet ook nagegaan worden
of de plek wel geschikt is voor het
concept. Een zuivere afweging (‘ja’
of ‘neen’) die leidt naar een eenduidig resultaat is onmogelijk. Dat
is immers nooit het geval in het
verkeer. Elke situatie is specifiek.
Het is wel de bedoeling het onderstaande afwegingskader als ondersteuning te gebruiken bij de beslissing of fietsers voorrang krijgen.
Met volgende elementen moet bij
het beslissingsproces rekening
worden gehouden:
• Wegencategorisering van de
kruisende weg;

intensiteiten

nee

sluipverkeer weren

voor 1 aspect

ﬁetsstroom

nee

ﬁetsstimuli

voor 2 aspecten

snelheid

nee

snelheidsremmer(s)

zichtbaarheid

nee

voor 4 aspecten

stedelijkheidsgraad

nee

snelheidsremming,
zicht verbeteren
signalisatiae

voor 2 aspecten

ja

nee

ja

voor 3 aspecten
nee

ja

boomstructuur voor waar het principe van voor-
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rang voor de fietser toegepast kan worden

• Aanwezigheid van een tram;
• Breedte van de kruisende weg
(aantal rijstroken);
• Intensiteit van het
gemotoriseerde verkeer;
• Continuïteit van de fietsstroom;
• Belang van de kruisende
voetgangersstroom;
• Snelheid van het gemotoriseerde
verkeer;
• Zichtbaarheid en zichtafstanden
De eerste drie zijn harde voorwaarden. Ze zijn doorslaggevend voor
de beslissing voor of tegen. De
volgende vijf zijn zachtere randvoorwaarden waarvoor maatregelen mogelijk zijn om de situatie te
verbeteren. Door deze maatregelen
wordt het principe van fietsers in de
voorrang toch nog toepasbaar. Als
er niet voldaan is aan alle zachtere
randvoorwaarden, kan er geëvalueerd worden hoeveel en welke
aspecten in welke mate opgelost
kunnen worden en of het dus nog
mogelijk is de voorrangssituatie in
te voeren.
Enkel op een lokale weg zonder tram
en met maximaal twee rijstroken
wordt het principe van fietsers in
de voorrang mogelijk geacht. Op die
plaatsen worden vijf aspecten nagegaan. Indien aan alle vijf voldaan
wordt, kunnen fietsers in de voorrang. Indien één of meer aspecten
niet in orde zijn, zijn er misschien
oplossende maatregelen mogelijk:
• De verkeersintensiteit doen dalen
door het sluipverkeer te weren.
• De fietsstroom versterken door
het fietsen verder te stimuleren.
Voorrang geven aan de fietser
is daar een mogelijk onderdeel
van. Ook bij het principe van
de fietsstraat werd opgenomen
dat het concept zelf een middel
kan zijn om zijn eigen doel (veel
fietsers) te bereiken.
• Snelheidsremmers aanbrengen
om de snelheid terug te
dringen. De inrichting van de
voorrangssituatie zal daar zeker
sterk toe bijdragen.
• Maatregelen nemen om de

zichtbaarheid te verbeteren.
• Signalisatie aanbrengen om de
aanwezigheid van fietsers te
benadrukken. Ook hieraan zal
de inrichting een belangrijke
bijdrage leveren.
Op deze manier kan een goede regeling voor ‘fietsers in de voorrang’
tot stand komen. Als er niet voor
alle aspecten oplossingen mogelijk
zijn, wordt het principe ‘fietsers in
de voorrang’ alleen toegepast als er
zo weinig mogelijk aspecten zo min
mogelijk afwijken van de gevraagde
norm.
PROEFPROJECTEN
Het is de bedoeling het voorgestelde
concept uit te testen met enkele
proefprojecten. Daarvoor zijn er
vier fietsroutes geselecteerd, in alle
Vlaamse provincies:
• Fietsostrade AntwerpenMechelen in Mortsel (provincie
Antwerpen);
• Guldensporenpad in Kortrijk,
Zwevegem, Avelgem (provincie
West-Vlaanderen);
• Leirekensroute in Aalst, Opwijk,
Merchtem, Londerzeel (provincie
Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant);
• Kleine Ring in Zonhoven
(provincie Limburg)

De bedoeling van de proefprojecten
bestond erin de bestaande situatie
in beeld te brengen. Daarbij werd
permanent een camera gericht op
het kruispunt. Die legde de verkeersdeelname en houding van
zowel automobilisten als fietsers
vast. Vervolgens werd voor elk van
de geselecteerde kruispunten op
deze routes een nieuwe proefsituatie met fietsers in de voorrang uitgetekend. De gemeenten keurden de
nieuwe situatie goed en vervolgens
werd die ook zo in een proefsituatie
opgesteld. Een verhoogde inrichting
of verkeersdrempel werd soms vervangen door een rijbaankussen. Ook
deze nieuwe inrichtingen worden
gemonitord met camerabeelden.
Met de beelden kun je de vroegere
en nieuwe verkeerssituatie op een
eenvoudige manier vergelijken en
zicht krijgen pop het verkeersgedrag van fietsers en automobilisten
in beide situaties. Op basis van de
ervaringen kunnen concepten nog
worden bijgestuurd en wordt ook
didactisch materiaal verzameld om
andere besturen na afloop van het
onderzoek te overtuigen.
De resultaten van dit onderzoek
zullen begin 2017 beschikbaar zijn
op www.fietsberaad.be/publicaties
Wout Baert is programmamanager bij
Fietsberaad Vlaanderen

Proefopstelling Guldensporenpad te Zwevegem
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CHARTER FIETSBELEID

Al 41 gemeenten ondertekenden
het charter Sterk Fietsbeleid
Een jaar geleden stelde de programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen het charter Sterk Fietsbeleid voor aan
de Vlaamse gemeenten. Intussen ondertekenden al eenenveertig Vlaamse gemeenten de uitgangspunten en
engagementen, en ze zetten ze om in concrete acties. Roeselare, Sint-Truiden en Wetteren zijn er drie van.
TEKST BART VAN MOERKERKE

De gemeenten in blauw erkennen de uitgangspunten uit het charter en engageren zich voor een sterk fietsbeleid.

In 2011 legde de European Cyclists’
Federation de universele uitgangspunten en engagementen voor een
sterk fietsbeleid vast in het Charter
van Sevilla. Het benadrukt het grote
potentieel en de vele voordelen
van fietsen voor functionele en
recreatieve doeleinden. Fietsberaad
Vlaanderen vertaalde het naar een
charter Sterk Fietsbeleid met zeven
uitgangspunten en drie engagementen. Gemeenten die het document
ondertekenen, verbinden zich ertoe
nog tijdens de lopende bestuursperiode maatregelen te nemen en acties
op te zetten voor minstens drie van
de uitgangspunten en engagementen.
Eenenveertig gemeentes hebben zich
al geëngageerd: tien van de dertien
Vlaamse centrumsteden, maar evengoed middelgrote en kleine gemeenten als Affligem, Bonheiden, Kaprijke
of Wevelgem.
Haalbare acties in Sint-Truiden
Sint-Truiden vertegenwoordigt samen
met Hasselt en Lommel de provincie Limburg. Voor mobiliteitsambtenaar Johan Vangeffelen past de
ondertekening van het charter in
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de inspanningen van de stad om
een echt fietsbeleid uit te stippelen.
Sint-Truiden begint voorzichtig met
drie punten: ‘fietsen draagt bij aan
het economische weefsel’, ‘investeer
in een fietscultuur’ en ‘maak werk van
comfort en veiligheid voor de fietser’.
‘Het zijn drie engagementen waarvan
we weten dat ze haalbaar zijn. Verschillende acties die eronder vallen,
zijn intussen gerealiseerd, in uitvoering of gepland,’ zegt Johan Vangeffelen. ‘Onder het uitgangspunt van het
economische weefsel zal er in 2018
een overdekte fietsenstalling komen
vlak bij de heringerichte markt.’ Een
andere actie die het stadsbestuur
aan dit uitgangspunt koppelt, is de
mogelijkheid om de fiets als natransportmiddel te gebruiken vanaf de
langparkeerplaats. Bij navraag bij het
stadspersoneel bleken vijf medewerkers geïnteresseerd om met
de auto naar de parking te komen
en vanaf daar met de fiets verder
te rijden naar hun werkplek in het
centrum. De stad heeft in het budget
2017 middelen gereserveerd voor de
aankoop van twee boxen voor telkens
vijf fietsen. Samen met Fietspunt zal
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worden onderzocht of het systeem
ook voor bezoekers kan worden
ingevoerd. Een derde actie, de herinrichting van de Stationsstraat met
een brede groene zone voor fietsers
en voetgangers, is momenteel in
uitvoering.
Om de fietscultuur te versterken,
het tweede engagement van SintTruiden, is in 2017 een extra inspanning voor het scholenfietsproject
gepland. Johan Vangeffelen: ‘Wij
kopen per school vijftien à twintig
fietsen. Daarmee kunnen klassen
naar de bieb, naar het zwembad, naar
het natuurgebied fietsen in plaats
van de bus te nemen. Momenteel
doen er zes scholen mee, in 2017
komen er twee bij. De fietsen worden
onderhouden en hersteld door
leerlingen van een andere school,
die op deze manier ervaring opdoen.’
Onder het punt van de fietscultuur
heeft de stad verder een bestek klaar
om het verplaatsingsgedrag en het
gebruik van de fiets in Sint-Truiden
te onderzoeken. Het engagement
om het comfort en de veiligheid van
de fietser te verbeteren, krijgt vorm
in de heraanleg van enkele wegen

en fietspaden. Met een meetfiets
is de kwaliteit van de fietspaden in
kaart gebracht, de komende drie jaar
worden telkens enkele van de slechtste stroken onder handen genomen.
Roeselare neemt het volledige menu
Roeselare legt momenteel de laatste
hand aan zijn mobiliteitsplan, met
de fiets als een van de vier centrale
punten. Het charter Sterk Fietsbeleid
sluit daar perfect bij aan. Het stadsbestuur vinkte alle tien uitgangspunten en engagementen aan. Verkeersconsulent Brecht Vandelanotte licht
enkele belangrijke acties toe. ‘Voor
de verkeersveiligheid van leerlingen
hebben we samen met de provincie
West-Vlaanderen onze schoolfietsroutekaart geactualiseerd. Ze geeft
een overzicht van de veiligste routes
naar de scholen. Daar hangt natuurlijk het stelselmatig wegwerken van
de knelpunten mee samen, zoals het
aanpassen van kruispunten of de
volledige herinrichting van de kleine
ring. Met enkele scholen bekijken
we ook de herinrichting van de
schoolomgeving. Aan de stedelijke
basisschool van Rumbeke bijvoorbeeld kunnen ouders hun auto niet
meer voor de schoolpoort parkeren, ze worden naar een plein even
verderop afgeleid. Tegelijkertijd zijn
er aan de poort meer fietsenstallingen gekomen. De aandacht voor
de fietsers en het stimuleren van
het fietsgebruik is een constante bij
het werken aan straten en pleinen.
Het stationsplein is afgesloten voor
doorgaand verkeer, voetgangers en
fietsers hebben er de vrije baan.
Hetzelfde geldt aan De Munt waar
ter hoogte van meergezinswoningen
een voetgangers- en fietserszone
is aangelegd. We hebben ook doorsteekjes voor zachte weggebruikers
in kaart gebracht en online beschikbaar gesteld. En eind dit jaar nemen
we onze eerste fietsstraat in gebruik,
de Kattestraat in het stadscentrum.
Er liggen enkele scholen aan en er
zijn nieuwe meergezinswoningen
gebouwd. Ze wordt over de hele
lengte een fietsstraat, een deel wordt
ook infrastructureel aangepast.’
In Roeselare zijn de deelfietsen
van Blue-Bike zichtbaar aanwezig
in het straatbeeld. Dat is mee het
gevolg van de derdebetalersregeling. De stad legt per rit één euro
bij, waardoor Vlaanderen ook voor

DE KR ACHTLIJNEN VAN HET CHARTER
Zeven uitgangspunten
• Fietsen is snel, gemakkelijk en goedkoop.
• Fietsen bevordert de verkeersveiligheid.
• Fietsen zorgt voor een gezonde bevolking.
• Fietsen bespaart ruimte.
• Nieuwe technologieën bevorderen het fietsen.
• Fietsen draagt bij aan het economische weefsel.
• Fietsen is duurzaam.
Drie engagementen
• Investeer in een fietscultuur.
• Maak werk van comfort en veiligheid voor de fietser.
• Luister naar fietsers.

één euro tussenkomt en een rit de
fietser zelf dus maar één euro kost.
Roeselare wil ook meer en betere
fietsenstallingen. Zo is er met Mobiel
21 een onderzoek gebeurd naar de
behoefte aan buurtstallingen. Door
de toename van het aantal inwoners
en doordat meer mensen in flats of
kleine huizen wonen, kunnen ze hun
fiets dikwijls niet inpandig stallen. In
2017 zal de stad in een pilotwijk de
mogelijkheden voor buurtstallingen
bekijken. Ook de voorbeeldfunctie
van de stad en haar medewerkers
krijgt aandacht. Naast de gewone
dienstfietsen heeft Roeselare enkele
elektrische fietsen voor werkverplaatsingen over langere afstand.
En medewerkers van stad en OCMW
konden zich dankzij een groepsaankoop zelf met korting een elektrische
fiets aanschaffen.
Het charter als houvast in Wetteren
Net als Roeselare schaart Wetteren
zich achter alle uitgangspunten en
engagementen van het charter Sterk
Fietsbeleid. Schepen van Mobiliteit Herman De Wulf beklemtoont
het belang van het document als
een leidraad voor het bestuur. ‘We
doen hier niet aan mee om ermee te
kunnen uitpakken bij de bevolking,
het charter is veeleer een reminder
voor het volledige college. We zetten
al langer in op de fiets voor de mobiliteit in onze gemeente, te veel korte
afstanden worden nog altijd met
de auto gedaan. Om meer mensen
te doen fietsen werken we aan de
fietsveiligheid en het fietscomfort.
Bij gebrek aan een echt fietsbeleidsplan is het charter een to-do-lijst

voor het bestuur. De acties die we
hebben opgenomen, bevinden zich
in verschillende stadia van realisatie.
We hebben er ook onze ambities op
iets langere termijn in opgenomen.
We zullen zeker niet alles realiseren
tijdens deze bestuursperiode.’
Wat er in 2018 zeker komt is een
fietsbrug over de Schelde, een
project van 4,5 miljoen euro waarvan
een half miljoen euro voor rekening
van de stad. Wetteren heeft ook de
situatie voor de fietsers in de omgeving van het station verbeterd. Er
kwamen bijkomende overdekte fietsenstallingen. Een straat in de buurt
werd parkeervrij gemaakt zodat er
meer ruimte is voor de fietsers. Voor
een andere worden plannen gemaakt
om er volgend jaar een echte fietsstraat van te maken. In het stadscentrum wordt de doorwaadbaarheid
voor voetgangers en fietsers verbeterd. Dat gebeurt door waar mogelijk
doorsteken te realiseren in gesloten
bouwblokken en door de inventarisatie van doorlopende straten (doodlopend voor de automobilist maar
niet voor de fietser of de voetganger).
Opmerkelijk is dat Wetteren ook een
vormingsaanbod heeft voor fietsers.
Schepen De Wulf: ‘Leren rijden met
een elektrische fiets zit in het programma van het sociaal huis, gericht
op de bewoners van serviceflats.
We hebben ook een cursus leren
fietsen voor volwassenen, die vooral
mensen met een migratieachtergrond
aanspreekt. Fietsen is voor iedereen
een manier om meer aansluiting te
vinden bij de samenleving.’
Bart Van Moerkerke is freelance redacteur
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C AMPAGNE

ANTWERPEN SUBSIDIEERT DE
AANKOOP VAN EEN FIETS VOOR
WOON-WERKVERKEER
De komende jaren staan er in en rond Antwerpen veel
infrastructuurwerken op stapel. Om de hinder voor de
weggebruikers zoveel mogelijk te beperken is er een
pakket aan maatregelen uitgewerkt. De kortingsregeling
(e-)fiets is er een van. ‘De stad subsidieert de aankoop van
een nieuwe fiets voor wie minstens twee keer per week
naar het werk fietst,’ zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis.
TEKST BART VAN MOERKERKE BEELD

D

e helft van de verplaatsingen in de Antwerpse regio
via het water, met het openbaar vervoer of met de fiets laten
gebeuren. Dat is de ambitie van het
Masterplan 2020, dat eind jaren
negentig door de Vlaamse regering
werd goedgekeurd. De voorbije jaren
gebeurden er al tal van infrastructuurwerken, denk aan de heraanleg
van de zuidelijke Leien of de aanleg
van de tramlijnen naar Wijnegem en

Een belangrijk onderdeel van de minder hinder maatregelen is het
extra stimuleren van de fiets als volwaardig alternatief voor de auto.
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Boechout. Het zwaartepunt van de
werken verschuift de eerstvolgende
jaren naar het noordelijke deel van
de kernstad boven de Plantin en
Moretuslei, het zuidelijke deel van
het havengebied en de districten
Berchem, Borgerhout, Deurne en
Merksem. Minderhindermaatregelen
moeten de invloed op de bereikbaarheid en op de leefbaarheid
zoveel mogelijk beperken. ‘Willen
we de huidige bereikbaarheid in
de spits behouden, dan moet het
aantal auto’s of vrachtwagens
met 10.000 verminderen. Halfweg
2017 moeten dat er gedurende zes
maanden zelfs 20.000 minder zijn,’
schetst schepen Koen Kennis (N-VA)
de uitdaging. ‘Onder de noemer Slim
naar Antwerpen werken de stad, het
Vlaamse Gewest, de NMBS, De Lijn,
het Havenbedrijf, de BAM samen om
dat doel te bereiken. Een belangrijke
onderdeel is het extra stimuleren
van de fiets als volwaardig alternatief voor de auto. Een van de maatregelen is de kortingsregeling voor
de fiets of de elektrische fiets.’

de fiets die ze al hebben. Wij leggen
150 euro bij voor een fiets of een
elektrische fiets. Daar kan 50 euro
bijkomen als iemand gemiddeld vier
dagen per week naar het werk fietst
en nog eens twee keer 25 euro als
de persoon in kwestie een evaluatie
invult. Het gaat dus over maximaal
250 euro. Voor het onderhoud zijn
die bedragen respectievelijk 75 euro,
50 euro en 50 euro, dus maximaal
175 euro. De tweede doelgroep zijn
de werknemers van ondernemingen
die al een samenwerkingsovereenkomst met de stad hebben in het
kader van de werkgeversaanpak
van Slim naar Antwerpen. Voor
het onderhoud zijn de bedragen
dezelfde als voor de eerste doelgroep, maar voor een nieuwe fiets
trekt de stad 100 euro extra uit en
draagt ook de werkgever 100 euro
bij. Een werknemer van de deelnemende ondernemingen die minimaal
vier dagen per week naar het werk
fietst en de twee evaluaties invult,
krijgt dus een financiële ondersteuning van 450 euro.’

KUNT U DIE MAATREGEL EVEN TOELICHTEN?
‘We willen burgers die door het hindergebied naar het werk rijden, ertoe
aanzetten dat met de fiets te doen.
Daarom geven we hun een financieel duwtje in de rug. Ze kunnen bij
de aankoop van een nieuwe fiets of
elektrische fiets een toelage krijgen.
Voor mensen die de fiets al gebruiken voor hun woon-werkverkeer,
komen we eenmalig tussen in het
onderhoud ervan.’

WAT IS DIE WERKGEVERSAANPAK?
KUNT U DIE KORT SCHETSEN?
‘De aanpak is in de eerste plaats
gericht op ondernemingen met minstens 150 werknemers. De stad biedt
hun gratis een mobiliteitsscan aan.
Op basis van die scan kunnen bedrijven een samenwerking aangaan met
de stad en gebruik maken van een
volledig aanbod aan producten en
diensten om de mobiliteit van hun
werknemers beter en slimmer aan te
pakken.’

WAT HOUDT DAT CONCREET IN?
‘We hebben twee doelgroepen. De
eerste zijn de individuele burgers
die de auto gebruiken om in de stad
te gaan werken en die daarvoor
door het hindergebied moeten.
Als zij zich gedurende minimaal
een jaar gemiddeld minstens twee
dagen per week met de fiets naar
het werk begeven, kunnen ze een
beroep doen op de kortingsregeling voor een nieuwe fiets of op een
tussenkomst in het onderhoud van

NOG EVEN TERUG NAAR DE KORTINGSREGELING VOOR DE FIETS. HOE
ZIET U EROP TOE DAT FIETSERS HUN
ENGAGEMENTEN NAKOMEN?
‘Het fietsgebruik van de deelnemers
wordt gemonitord met gps en een
app, het systeem zal elk misbruik
uitsluiten. We zullen daarvoor
samenwerken met een privépartner. De opdracht wordt eerstdaags
gegund, zodat we ten laatste begin
februari 2017 van start kunnen gaan.’

WAT VINDT U VAN DE KRITIEK DAT DE
STAD MET DEZE MAATREGEL VOORAL
DE MENSEN UIT DE RANDGEMEENTEN
FINANCIEEL ONDERSTEUNT?
‘Wij willen de hinder voor iedereen
beperken, voor de Antwerpenaar
natuurlijk, maar ook voor alle
anderen die in het hindergebied
moeten zijn. De stad is de trekker
van Slim naar Antwerpen maar
ook Vlaanderen is een belangrijke
partner, we kijken dus verder dan de
stad alleen.’
Bart Van Moerkerke is freelance
redacteur

Deinze geeft een fietssubsidie bij het
inleveren van een nummerplaat
Deinze promoot duurzame
mobiliteitsinitiatieven, met een bijzonder
focus op fietsbeleid. Zo staat het in de
strategische nota van het meerjarenplan
2014-2019. Naast de investeringen
in fietsinfrastructuur heeft de stad
bijvoorbeeld ook een in het oog springende
Blue-bike-regeling: alle abonnees kunnen
in Deinze gratis gebruik maken van de
blauwe fietsen, voor de inwoners van
Deinze is Blue-bike zelfs overal in het land
gratis. Een andere maatregel waarmee
het stadsbestuur het fietsgebruik wil
aanmoedigen is een subsidie bij het
aankopen van een fiets. ‘Als binnen een
gezin een nummerplaat van een auto
of motorfiets wordt ingeleverd, kan een
gezinslid een subsidie aanvragen voor de
aankoop van een fiets, een elektrische
fiets, een bakfiets, een elektrische bakfiets,
een meerpersonenfiets of, voor mensen
die minder mobiel zijn, een elektrische
scooter,’ zegt burgemeester Jan Vermeulen.
De doelgroep zijn natuurlijke personen
die in Deinze gedomicilieerd zijn, de
aankoop van de fiets hoeft niet in Deinze
te gebeuren. Per adres kan maar één
fiets gesubsidieerd worden. Voor een
gewone fiets komt de stad voor 100 euro
tussen, voor een elektrische fiets voor
250 euro. De koper van een bakfiets, een
meerpersonenfiets of een elektrische
scooter kan op 400 euro steun rekenen. Jan
Vermeulen: ‘We hebben de maatregel eind
2014 ingevoerd. In 2015 waren er vijftien
uitbetalingen voor een elektrische fiets,
drie voor een gewone fiets en twee voor
een bakfiets.’
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WAAR HOORT DE
SPEED PEDELEC THUIS?
De speed pedelec of snelle elektrische fiets is sinds kort opgenomen in de wegcode, als
nieuwe bromfietscategorie. België wijkt daarmee af van de ons omringende landen, waar
hij als een bromfiets klasse B gekwalificeerd wordt. Door de nieuwe kwalificatie moet ook
de plaats op de weg worden geregeld en hoe de speed pedelec zich verhoudt tot andere
weggebruikers.
TEKST INGE CAERS BEELD JELLE VERMEERSCH

S

inds 1 oktober 2016 is de speed
pedelec opgenomen in de
wegcode. Een speed pedelec is
een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45km/u. Samen met de
vermelding in de wegcode gelden er
nieuwe regels en verplichtingen voor
de speed pedelec.
• Nummerplaat: het is verplicht de
fiets in te schrijven bij de Dienst
Inschrijvingen Voertuigen (DIV), net
als een auto. De speed pedelec zal
een kleine nummerplaat krijgen
van ongeveer 10 op 12 cm met de
vermelding van de letter ‘P’.
• Helm: een helm dragen is verplicht.
Dit mag een fietshelm zijn mits hij
voldoende bescherming biedt aan
de slapen en het achterhoofd.
• Verzekering: als je een zogenaamde
‘garageknop’ of boost-functie hebt
waarmee de speed pedelec ook
zonder trapondersteuning voortbeweegt, dan ben je verplicht een
verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) te nemen.
• Rijbewijs: een bromfietsrijbewijs
AM of autorijbewijs B is verplicht.
• Minimumleeftijd: je moet minstens
zestien jaar oud zijn om met een
speed pedelec te rijden.
Voor de gewone elektrische fiets
met trapondersteuning tot 25 km/u
verandert er niets: die blijft de wetgever beschouwen als een gewone
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Klinkt eenvoudig, maar is het dat
ook in de praktijk? De speed pedelec
is een gemotoriseerd rijwiel, maar
kan afhankelijk van het gebruik erg
dicht bij een gewone fiets liggen.
Hoe moeten wegbeheerders hiermee
omgaan? Met enkele voorbeelden uit
de praktijk willen we de situatie van
vandaag schetsen.

toegelaten snelheid hoger, dan zijn
fietspaden in principe verplicht.
De wegbeheerder kan dan via de
nieuwe onderborden de plaatselijke
situatie wijzigen. Maar hoe snel mag
de speed pedelec rijden op het fietspad? En wat met andere plaatsen
die momenteel geregeld zijn voor
fietsers?
• Bij beperkt éénrichtingsverkeer
(BEV) kun je via de onderborden
speed pedelecs toelaten of verbieden;
• In fietsstraten mogen speed pedelecs de fietsers niet inhalen en niet
sneller rijden dan 30 km/u;
• Rechts of rechtdoor vrij voor fietsers geldt voorlopig niet voor de
speed pedelec;
• Ook de gemengde voet- en fietspaden (D9 en D10) zijn voorlopig
verboden;
• Op jaagpaden en fietssnelwegen
moet iedereen de snelheidsbeperking van 30 km/u respecteren;
• Wensen we dat de regels voor een
snelle elektrische fiets nauwer of
volledig aansluiten bij de fiets of
eerder bij de bromfiets klasse B?

Momenteel kunnen de bestuurders
van een speed pedelec op wegen
waar een maximale snelheid van
50 km/u geldt, kiezen of ze het
fietspad gebruiken of niet. Ligt de

AANBEVELINGEN FIETSBERAAD
CROW
In Nederland is de speed pedelec
gekwalificeerd als een bromfiets
klasse B. Fietsberaad CROW advi-

fiets en hij krijgt geen aparte vermelding in de wegcode.
PLAATS VAN DE SPEED PEDELEC
OP DE WEG
Wegbeheerders kunnen voortaan zelf beslissen welke trajecten
toegelaten of verboden zijn voor de
speed pedelec. Dit kunnen ze met
het nieuwe verkeersbord bekendmaken. De speed pedelec wordt daarop
aangeduid met het symbool van een
gemotoriseerd rijwiel en de letter P.

DECEMBER 2016

De elektrische fiets is aan een sterke opmars bezig. Vandaag zijn ongeveer 30%
van alle verkochte fietsen uitgerust met trapondersteuning.

seert met een richtinggevende
snelheidsbeperking op fietsinfrastructuur te werken. Op een niet
verplicht fietspad gelegen binnen
de bebouwde kom, met name de
fietsstrook, wordt 25 km/u voorgesteld en op een verplicht fietspad, meestal gelegen buiten de
bebouwde kom, 40 km/u. Nederland
organiseert de handhaving op basis
van de snelheid.
ADVIES FIETSBERAAD VLAANDEREN
Fietsberaad Vlaanderen werkt op
vraag van verschillende lokale
wegbeheerders aan een adviesnota
omtrent de plaats van de speed
pedelec op de weg. We denken dat
het belangrijk is eerst stil te staan
bij de mogelijke impact van de
speed pedelec op onze mobiliteit:
kan hij een verschuiving teweegbrengen weg van autogebruik voor
het woon-werkverkeer? En welke

invloed heeft dit op de verkeersveiligheid van alle weggebruikers?
Het vraagstuk van de speed pedelec
vraagt in ieder geval een genuanceerde benadering, zo blijkt
uit overleg met enkele steden en
gemeenten. De snelheden op de
rijweg, de grenzen binnen of buiten
de bebouwde kom, maar vooral ook
de kwaliteit en het comfort van de
fietsinfrastructuur tellen allemaal
in belangrijke mate mee. Ook het
gedrag van de bestuurder van de
speed pedelec ten opzichte van
andere gebruikers van de weg of het
fietspad is een belangrijk element,
bijvoorbeeld bij het inhalen of het
naderen van een oversteek. De
adviesnota komt nog dit jaar ter
beschikking op de kennisbank van
Fietsberaad Vlaanderen.

De speed pedelec wordt in de wegcode
beschreven als ‘elk tweewielig voertuig
met pedalen, met uitsluiting van de
gemotoriseerde rijwielen, met een
hulpaandrijving met als hoofddoel
trapondersteuning waarvan de
aandrijfkracht wordt onderbroken bij een
voertuigsnelheid van maximum 45 km per
uur, en met de volgende kenmerken:
• een cilinderinhoud van ten hoogste 50
cm³ met een netto maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het
een motor met inwendige verbranding
betreft, of
• een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een
elektrische motor betreft.’

Inge Caers is projectmedewerker bij
Fietsberaad Vlaanderen
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fietsparkeren.net

Innovatieve, fietsvriendelijke oplossingen voor uw fietsbeleid en fietsparkeerbeleid

Optische detectie van
geparkeerde fietsen,
voor parkeergeleiding en
weesfietsen beheer

Plaatsbesparende verticale stalling VelowUp
Transitsysteem voor trappen VeloComfort
Automatische parkeercarrousel VelowSpace

Fietsen rekken
Laadlocker e-bike
Service-paaltjes
Fietsboxen

www.fietsparkeren.net | B2Bike BVBA, Kernenergiestraat 75, 2610 Wilrijk | 03 295 92 58 | info@b2bike.be

KENNISBANK

Nicole Brebels
deskundige Lokale Economie
Lieve Creemers
dienst Mobiliteit
Stad Peer
’t Poorthuis
Zuidervest 2a
3990 Peer
T 011-61 07 00

Mensen die tijdens de werken komen winkelen
kans maken op tal van leuke fietsprijzen.

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

Handelaars verwelkomen fietsstraat
Tussen augustus en december 2016 vormt de stad Peer de winkelstraat in het centrum om tot
een fietsstraat. De handelaars zetten samen met het stadsbestuur een campagne op: mensen die
tijdens de werkzaamheden komen winkelen, kunnen fietsgadgets en zelfs fietsen winnen. Samen
creëren ze zo het draagvlak voor de werken, proberen ze de impact ervan op de handelaren te
beperken en sensibiliseren ze omtrent de fiets als ideaal vervoermiddel naar de winkel.
TEKST WOUT BAERT BEELD STAD PEER

Aan de aanleg van de fietsstraat ging een lang communicatietraject en overleg met de handelaren vooraf.
Aanvankelijk was het de bedoeling het centrum autoluw
herin te richten, maar de verkeerscirculatie en de
infrastructuur in de omliggende straten maakten dat
moeilijk. De stad en de handelaars raakten het erover
eens dat de fiets het ideale vervoermiddel is om naar
de winkel te gaan. Dus werd de winkelstraat een ‘fietsstraat’. Ze volgt het traject Oudestraat - Markt - Kerkstraat.
Samen met de heraanleg loopt ook een uitgebreide
communicatiecampagne: een folder met alle mogelijke informatie over de werken, uitleg over hoe je vlot
in het centrum geraakt en hoe je mooie prijzen kunt
winnen, een Nacht van de tofste Peer, een evenement
met muziek en straatanimatie. Ook hierin stond de fiets
centraal. Voor de allerlaatste keer werd er op de kasseien gekoerst, met versierde fietsen zelfs bij wijze van
afscheid en met een ererondje door Peer. Een pop-up
Vielobox op de Markt is gedurende vier maanden de
centrale plek van de campagne.

Tijdens de werkzaamheden delen de handelaars van
Peer ‘Word de tofste peer’-lootjes uit. Bezoekers kunnen
aan de Vielobox meteen zien of ze gewonnen hebben. De
prijzen zitten uiteraard ook in de fietssfeer. Er zijn fietsgadgets, maar ook heuse fietsen te winnen, om beurten
een kleuterfiets, een kinderfiets, een damesfiets en een
herenfiets. Deze volgorde wordt gedurende de volledige
actie aangehouden. Daarnaast is er de hoofdprijs, een
elektrische fiets waarmee de winnaar de nieuwe fietsstraat officieel mag ‘infietsen’.
Voor de actie werken de beleidsdomeinen economie,
mobiliteit, milieu en openbare werken van de stad Peer
nauw samen en versterken ze elkaar. Een bereikbaarheidsadviseur vormt een brug tussen de zelfstandige
ondernemers en alle andere partijen die betrokken
zijn bij de werken. Hierbij speelden veel verschillende
belangen mee, maar dankzij intensief en volhardend
overleg tussen alle betrokken partijen vonden ze steeds
de beste oplossing.
Wout Baert is programmamanager bij Fietsberaad Vlaanderen
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