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Vlaanderen is een wielerland. Denk maar aan flandriens zoals
Boonen of Vanmarcke, maar denk ook aan modale Vlamingen
genre Janssens en Peeters. Heel Vlaanderen lijkt immers
gemaakt voor de fiets: vrij vlak en niet overdreven groot. Bijna
alles is op fietsafstand: 36% van de Vlamingen woont op minder dan 7,5 kilometer van zijn werk en 71% van álle verplaatsingen is korter dan 15 kilometer.
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Het potentieel voor de fiets is misschien nergens zo groot
als hier bij ons. Toch gaat een groot deel van de Vlamingen
nog altijd liever in de file staan dan op de fiets te springen
om ontspannen naar school of naar het werk te trappen. Hoe
komt dat toch? Iedereen kent de voordelen van de fiets: het is
gezond, filevrij en goedkoop. Fietsen is een zegen voor mens,
milieu en economie.
De drempel voor de fiets blijft hoog, omdat veel Vlamingen
hun fietsverbinding niet veilig en vlot genoeg vinden. Mensen
willen wel fietsen, maar niet als ze grote omwegen moeten
maken of tussen de auto’s door moeten manoeuvreren. Je kan
het ook positief verwoorden: als we maar investeren in goede
en veilige fietsverbindingen, kunnen we veel meer Vlamingen
verleiden om ook in hun woon-school- of woon-werkverkeer
te kiezen voor de fiets.
Slimme investeringen, waar fietsend Vlaanderen ook echt iets
aan heeft, zijn investeringen die goed op elkaar afgestemd
zijn. Vlaanderen blijft bijvoorbeeld gericht investeren in fietsostrades: hoogwaardige infrastructuur om onze steden met
elkaar te verbinden voor fietsers. Maar zelfs de meest vlotte
en veilige fietsostrade zal weinig gebruikers verleiden als de
lokale wegen van en naar de fietsostrade niet ook vlot en veilig befietsbaar zijn.

VOORWOORD
Het fietsbeleid was in het verleden te versnipperd. Als pendelaar heb je niets aan een traject met enkele perfecte stroken
fietspad, afgewisseld met hachelijke verkeerssituaties of
knooppunten waar geen rekening is gehouden met de fietser.
Zolang prachtige fietspaden abrupt eindigen aan een administratieve grens, zullen we het grote publiek niet tot de fiets
bekeren.
De verschillende overheden en alle partners moeten beter
stroomlijnen en afstemmen. In 2016 zal ik een fietsbeleidsplan
voorstellen, met duidelijke strategische doelstellingen. Ik wil
een actief, gecoördineerd fietsbeleid en maak zo een harde
functionele keuze voor een zachte modus.
Een gecoördineerd investeringsbeleid is goed voor de fietser,
maar ook voor het lokale bestuur. Gemeenten die investeren
in moderne fietsinfrastructuur, investeren in hun eigen toekomst. Goede fietsverbindingen maken een gemeente veiliger, vlotter, stiller, gezonder en aantrekkelijker voor (nieuwe)
inwoners. Je verdient eigenlijk elke cent terug.
Deze publicatie geeft concrete insteken voor een vooruitstrevend fietsbeleid. Tips & tricks om de impact van lokale investeringen zo groot mogelijk te maken. Veel leesplezier en veel
succes.

Ben Weyts
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Slimme investeringen,
waar fietsend Vlaanderen
ook echt iets aan heeft,
zijn investeringen die goed
op elkaar afgestemd zijn.
Vlaanderen blijft bijvoorbeeld gericht investeren in
fietsostrades: hoogwaardige
infrastructuur om onze
steden met elkaar te
verbinden voor fietsers.

Fietsers. Kleine fietsers. Snelle fietsers. Fietsers naar het werk.
Fietsers die zoeven op asfalt. Fietsers die beuken tegen de
wind. Fietsen in ’t stad. Fietsen in het bos. Fietsers met een
bakfiets of een e-bike. Pendelaars op zoek naar een recordfietsvergoeding. Fietsers die lachen. Fietsers die vloeken.
Zingende fietsers. Fietsers die plannen.
Fietskoeriers. Postbodes. Tuinmannen. Burgemeesters op de
fiets. Mannen in lycra. Dames op slippers. Oma’s die hun
kleinkind een duwtje geven. Papa’s noest trappend met een
kar vol kleuters achter zich aan. Koppels, hand in hand samen
tempo makend.
Fietsers van vandaag. Fietsers van morgen. Fietsers die al
fietsen. Fietsers die nog zullen fietsen.
Sterk fietsbeleid is er voor al deze fietsers.

Sterk fietsbeleid
inspireert om het fietsers
makkelijk te maken en
ondersteunt uw gemeente om meer mensen op
de fiets te krijgen.

Vlaanderen is de derde fietsregio in Europa. Daar zijn we fier
op, maar er is nog groeimarge. In Vlaanderen doen we bijna
een achtste van onze verplaatsingen met de fiets, tegenover
meer dan een derde in Nederland en iets minder dan een
kwart in Denemarken. Zeker onze korte verplaatsingen
verdienen een inhaalbeweging.
Met Sterk fietsbeleid ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen
lokale besturen die willen investeren in hun fietsbeleid.
Steden en gemeenten beheren meer dan 90% van de wegen
in Vlaanderen. Zij kunnen heel wat doen om de fiets meer
ruimte te geven en te versterken als mobiliteitskeuze.

INLEIDING
Uit onderzoek blijkt dat wie fietst, dat doet omdat het een
gemakkelijke en aangename manier is om zich te verplaatsen. Het is de overheid die er vaak andere doelstellingen aan
koppelt. Meer mensen in beweging bespaart op gezondheidskosten. De regionale overheden in Denemarken vonden een
correlatie tussen het fietsgebruik en het gezondheidsbudget.
Sindsdien wordt de aanleg van fietsinfrastructuur meegefinancierd vanuit volksgezondheid en de klimaatagenda.
Anderen overheden geven aan dat fietsen gewoon de meest
rechtvaardige vorm van vervoer is, niet alleen omwille van de
betaalbaarheid, maar ook omdat fietsen spaarzaam omgaat
met zowel de publieke als de open ruimte. Nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen moeten gericht zijn op inclusie en dus vlot en
veilig bereikbaar zijn voor fietsers.
Sterk fietsbeleid inspireert om het fietsers makkelijk te maken
en ondersteunt uw gemeente om meer mensen op de fiets te
krijgen. Het gaat in op de voordelen van een fietsbeleid en de
relatie tot andere beleidsthema’s. De fiets als een vanzelfsprekend onderdeel van een integraal beleid.
Sterk fietsbeleid is én investeren in fietsinfrastructuur én werken aan een echte fietscultuur. Niet elke maatregel kost veel
geld. Maar er moet wel op elk moment aan de fiets worden gedacht. Fietsen draagt bij aan de leefkwaliteit in steden, dorpen
en het buitengebied. Het is een robuuste en veerkrachtige vervoerswijze die bijna geen hinder veroorzaakt voor de omgeving.

Sterk fietsbeleid laat uw inwoners genieten. Omdat ze sneller
zijn dan het drukke autoverkeer in de stad. Omdat ze genieten
van de open ruimte in het buitengebied. Omdat fietsbeleid
investeert in de leefkwaliteit van wijken en handelskernen.
Sterk fietsbeleid vraagt ook durf. Durf vanuit het oogpunt van
fietsers te kijken en aandachtig naar fietsers en niet-fietsers te
luisteren. Durf soms radicaal te kiezen voor de fiets. Durf fietsers een voordeel te geven dat anderen niet is gegund. Durf
zelf het voorbeeld te geven en anderen te overtuigen. Ook
daarvoor biedt Sterk Fietsbeleid inspiratie.
De voorbije jaren zijn stappen voorwaarts gezet in het fietsbeleid. Nu moet de fiets de eenvoudigste manier worden om in
onze steden en gemeenten van A naar B te gaan.
Sterk fietsbeleid steekt samen met u dat tandje bij.

Jan Vermeulen

burgemeester Deinze, voorzitter Fietsberaad

Wout Baert

programmamanager Fietsberaad

1.1

Enkel voordelen

Een sterk fietsbeleid wordt gemaakt voor iedereen. Het legt
de lat op het niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a.
kinderen en ouderen. Een sterk fietsbeleid is tegelijk een toets
voor een open en algemeen beleid dat wordt gemaakt voor en
gedragen door iedereen.
De meeste verplaatsingen zijn voor een beperkte afstand. Uit
vergelijkend onderzoek blijkt dat de fiets voor korte, stedelijke
verplaatsingen vaak het snelste vervoermiddel is. Fietsen is
gezond, sociaal, goedkoop en positief voor onze leefomgeving. De luchtkwaliteit vaart er wel bij en de geluidsoverlast
vermindert. Meer mensen op de fiets leidt tot minder files en
beter bereikbare steden en gemeenten.
Fietsers hebben nood aan goede en veilige voorzieningen.
Als we fietsen meer willen stimuleren, dan moeten we eerst
zorgen voor een fietsvriendelijke omgeving, waar mensen zich
veilig en aangenaam kunnen verplaatsen.

1.2

Doel beleidswijzer

Sterk Fietsbeleid is een globale leidraad die steden en gemeenten op een sterk spoor zet van een integraal kwaliteitsvol fietsbeleid. De beleidswijzer stimuleert lokale besturen en andere
lokale actoren om inspanningen te leveren om het fietsgebruik te bevorderen vanuit een integrale visie en reikt daartoe
de nodige kennis, mogelijkheden en hulpmiddelen aan.
De beleidswijzer nodigt u uit tot lezen en consulteren. Met de
opgenomen voorbeelden en teksten willen we u uitnodigen
en inspireren tot radicale keuzes die meer mensen op die fiets
krijgen.
Sterk Fietsbeleid is voor:
• Mobiliteitsambtenaren en beleidsmakers. U vormt de spil
van het integrale fietsbeleid en moet andere doelgroepen
hierbij zien te betrekken. De beleidswijzer reikt u daartoe argumenten, kennis en werkwijzen aan, zodat u kan fungeren
als doorgeefluik en anderen naar de relevante informatie kan
verwijzen.
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• Politie, ontwerper, projectontwikkelaar. U zorgt voor de
veiligheid, het ontwikkelen van plannen en uitvoeren van
ontwerpen. U vindt informatie en argumenten om mee te
werken aan een integraal fietsbeleid. Sterk Fietsbeleid biedt u
voorbeelden ter inspiratie, verbetersuggesties en aandachtspunten.
• Bedrijfsleider, schooldirecteur en gezondheidswerker. De
beleidswijzer bekijkt voor u op welke manier u meer mensen
(meer) op de fiets kan krijgen. Welke zijn de zaken waar u aan
kan werken, welke zijn de prioriteiten om uw achterban te
overtuigen?
• Lokale stakeholders. Uw samenwerking met de (lokale) overheid zorgt voor een win-winsituatie. Zo komen fietspraktijk,
fietstoekomst en fietsbeleid van gebruikers en de gemeente
duidelijk in elkaars verlengde te liggen.

sterk fietsbeleid |
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1.3

Hoe zit de beleidswijzer in elkaar?

Sterk fietsbeleid is een referentieboek. Het is een middel om
de fietsdynamiek in steden en gemeenten te versterken. De
beleidswijzer toont aan dat fietsbeleid op een integrale manier benaderd moet worden om een volwaardig deel te zijn
van het mobiliteitsbeleid.
De verschillende hoofdstukken volgen een logische opbouw:
• Hoofdstuk 2 ‘Kies voor fietsen’ laat zien dat een sterk fietsbeleid daadwerkelijk leidt tot meer fietsers en geeft argumenten om zelf een sterk lokaal fietsbeleid te ontwikkelen.
• In Hoofdstuk 3 ‘Veranker fietsbeleid’ staat het kiezen van
een evaluatiemethode, een strategie en het verankeren van

de juiste mix van beleidsmaatregelen in verschillende beleidsdomeinen centraal. Samen werken met andere actoren
en communiceren over het fietsbeleid zijn daarbij cruciaal.
• In Hoofdstuk 4 ‘Nodig uit tot vaker fietsen’ vindt u inspiratie en aandachtspunten om mensen vaker te laten fietsen.
Dit kan door nabijheid te creëren door inrichting en ontwerp, door het opzetten en aanbieden van verschillende
diensten zoals deelfietssystemen of reparatiekits. Aan de
hand van campagnes overtuigt u mensen om hun fiets te
gebruiken voor korte ritten.
• Hoofdstuk 5 ‘Focus op locatie’ brengt meer verdieping voor
de verschillende belanghebbenden: mobiliteitsmanager van
een bedrijf, directeur van een school, handelaars en medewerkers in de toeristische sector. De verschillende paragrafen werden los van elkaar geschreven en dienen een brede
doelgroep van lezers.
• Hoofdstuk 6 ‘Referentiedocumenten’ biedt meer achtergrondinformatie, onderzoeksresultaten, voorbeelden. Hier
vindt u ook links naar interessante websites met actuele
informatie.
Elk hoofdstuk start met een algemene inleiding en sluit af met
een oproep tot actie. Elk hoofdstuk biedt u inspiratie voor zowel
acties voor gemeenten en steden die starten met hun fietsbeleid als voor acties voor diegene die verder willen doorgroeien.
Sterk Fietsbeleid is geen technische handleiding en onderscheidt zich daardoor duidelijk van het Vademecum Fietsvoorzieningen. Sterk Fietsbeleid geeft aan welk type inrichting en
ontwerp meer mensen zal aanzetten tot fietsen, maar geeft
slechts indicatieve informatie over gebruikte materialen of

minimum- en maximumbreedtes. Sterk Fietsbeleid start waar
het vademecum stopt en omgekeerd. De documenten vullen
elkaar en bieden gezamenlijk de benodigde handvaten voor
het ontwikkelen van een integraal en een sterk fietsbeleid.

recte fietspaden aanleggen, het gaat over een samenhangend
geheel van maatregelen dat fietsgebruik doet toenemen.

1.4

• Fietsen is een vanzelfsprekende, evenwaardige, dagelijkse vervoersmodus die onmisbaar is in de mix van vervoermiddelen
in elke stad en gemeente. Fietsbeleid is een normaal onderdeel
van mobiliteitsbeleid en lokaal beleid in de breedste zin.

• Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF): fietsroutes en fietssnelwegen die op bovenlokaal niveau ontwikkeld
worden om het functioneel fietsen te stimuleren
• STOP: sturend principe binnen mobiliteitsbeleid om eerst
aandacht te schenken aan Stappen, dan Trappen, Openbaar
vervoer en tenslotte pas het Privé vervoer.
• Co-creatie: co-creatie is het samenwerken van verschillende
belanghebbenden (burgers, middenveldorganisaties, overheid) voor het creëren van oplossingen voor een gemeenschappelijk goed.
• Fietsbaarheid: de mate waarin een route geschikt is om op
te fietsen: veiligheid, comfort, bereikbaarheid.

1.5

Krachtlijnen van het fietsbeleid

De kernambitie van een sterk fietsbeleid is: meer mensen
vaker en veiliger op de fiets. Dat is de toetssteen van elke beleidsmaatregel, dat is het resultaat waar het beleid op wordt
afgerekend. Fietsbeleid gaat dus over meer dan technisch cor-

• Concrete aangrijpingspunten en argumenten die passend
zijn bij lokale noden: theoretisch onderbouwd, maar ook op
de praktijk gericht met voorbeelden die inspireren.
• Denken vanuit het uitnodigen tot fietsen. De finaliteit van
fietsbeleid is: “meer mensen vaker op de fiets”. Dus bij alles
wat we doen, denken vanuit de gebruiker: de (potentiële)
fietser.
• De gebiedsgerichte invalshoek en de aanpak vanuit verplaatsingsmotieven wordt vertaald naar een specifieke
aanpak om stakeholders aan te spreken vanuit een win/
win-optiek.
• Elk deel in het handboek geeft inzichten, argumenten en
werkwijzen voor gemeenten en steden die starten met het
uitbouwen van een fietsbeleid of die willen doorgroeien in
hun beleidskeuzes.
• We leggen de lat hoog. Er is nog veel groeipotentieel in
Vlaanderen. Zowel op het vlak van aantal fietsers als het
aantal fietsverplaatsingen.

01 | Uitgangspunten van sterk fietsbeleid

• Fietscultuur: een cultuur waar expliciet en impliciet aandacht
gegeven wordt aan de fietser en ingezet wordt op vele fronten om verschillende noodzaken bij fietsen aan te pakken.

11
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Veelgebruikte termen

Enkele krachtlijnen in dit handboek:

1.6

Starten en doorgroeien
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Binnen de lokale besturen zelf zijn er nog sterk uiteenlopende
behoeften naargelang de ontwikkelingsgraad van het fietsbeleid. In sommige steden en gemeenten staat het fietsbeleid
nog in de kinderschoenen, terwijl het bij anderen al zeer ver is
uitgebouwd.
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Sterk Fietsbeleid geeft doorheen de verschillende hoofdstukken inspiratie voor een goed fietsbeleid en voor hen die een
versnelling hoger willen gaan. Er wordt rekening gehouden
met de context en verschillen in schaalgrootte, mobiliteitsuitdagingen en financiële- en personeelsmiddelen. Door voorbeelden te geven van kleine tot grote gemeenten en van sterk
stedelijke tot heel landelijke, zetten we aan tot inspiratie en
zin om te groeien in fietsbeleid voor iedereen.
Elke stad of gemeente bevindt zich ergens op de as tussen
starten met een fietsbeleid en verder doorgroeien. Doorheen
de beleidswijzer worden dragende fundamenten van fietsbeleid aangegeven en worden stimulerende doorgroei-opties
aangereikt. De bedoeling is immers niet dat alle Vlaamse
steden en gemeenten zich willen positioneren als meest fietsvriendelijk stad, maar wel dat ze zich focussen op een sterk
fietsbeleid, in lijn met de eigen noden en behoeften.

Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat u op voorhand
ondersteuning en erkenning verwerft voor plannen die u wil
gaan uitvoeren of beslissingen die u wil gaan nemen.
Het creëren van draagvlak is nodig als er grote veranderingen
op stapel staan, en vooral als die veranderingen consequenties
hebben voor individuele personen. Bijvoorbeeld bij het invoeren van een nieuw verkeerscirculatieplan of gewijzigd parkeerbeleid dat invloed heeft op de huidige verkeerssituatie.
Tegenwoordig moeten beleidsmakers door de tendens van
co-creatie, participatie en ondernemerschap ook rekening
houden met het vraagvlak. Het komt steeds vaker voor dat het
beleid moet inspelen op vragen en noden die leven bij inwoners van hun gemeente of stad, eerder dan enkel het uitvoeren van een beleid dat op voorhand is gepland en waar een
draagvlak voor moet worden gecreëerd.
Fietsen is zo’n onderwerp waar veel mensen een mening over
hebben. Niet omdat ze hoognodig hierover willen ventileren,
maar eerder omdat ze zelf vaak fietser zijn en zo de voor-en
nadelen kennen van de routes die ze gebruiken. Vanuit die
ervaring kunnen ze vaak verbetersuggesties doen. Een beleid
dat rekening houdt met zowel het vraagvlak als het draagvlak
is in deze thematiek van groeiend belang.

1.8

Vlaanderen biedt inspiratie

Sterk fietsbeleid is verweven met veel beleidsdomeinen en
werkt integraal. Het is een dynamisch en veranderlijk proces
waarin steeds nieuwe aspecten en uitdagingen worden toegevoegd. Fietsbeleid in Vlaanderen ontwikkelt zich snel. Kleine
ingrepen hebben vaak al een grote impact. En soms is het
nodig om radicale maatregelen door te voeren.
Door de snelle ontwikkelingen in Vlaanderen vindt u in deze
publicatie een brede waaier aan recente Vlaamse voorbeelden. Maar we hebben ook over de grenzen heen gekeken.
De voorbeelden zijn divers: van het aanbieden van fietshersteldiensten aan een nieuwe fietsenparking tot het invoeren
van opstelstroken aan kruispunten. De kennisdatabank van
Fietsberaad is de grootste bron van inspiratie. Nieuwe voorbeelden en inspirerende cases zetten aan tot nieuwe ideeën
en eigen initiatieven. Van elkaar leren verhoogt de kwaliteit.
Fietsbeleid is op dit moment volop in ontwikkeling: wat nu
nog een idee in testfase is, is straks misschien wel een succesvolle casus in de kennisbank.
Fietsbeleid staat niet stil. Het is dynamisch en inspirerend.
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Van draagvlak naar vraagvlak
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1.7

02

De groeiende aandacht voor de fiets is voor een deel een bottom-upproces: er wordt gefietst en dat vraagt beleid. Tegelijkertijd kan door een top-downbenadering een grote impuls
worden gegeven. Betere voorzieningen, financiële voordelen en
aantrekkelijkere omgevingen zetten ook daadwerkelijk aan tot
fietsen. In het ideale geval is fietsen niet ‘extreem’ maar ‘normaal’ en dat vraagt een integrale benadering in allerlei beleidsprocessen. De aanwezigheid van fietsen moet de norm zijn.

15
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Er zijn veel argumenten en onderbouwingen die gebruikt
kunnen worden bij het voorbereiden van beleidskeuzes en bij
communicatie met de verschillende partijen over fietsprojecten. Alleen al het feit dat er veel fietsers zijn, is een krachtig
argument voor fietsbeleid. Daarnaast blijken andere (gemeentelijke) beleidssectoren baat te hebben bij meer fietsgebruik,
omdat fietsen zoveel raakvlakken heeft: van bereikbaarheid
tot gezondheidszorg, van klimaat tot openbaar vervoer.
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KIES VOOR FIETSEN

WAAROM WILLEN GEMEENTEN INVESTEREN IN FIETSBELEID?
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van de korte verplaatsingen
doen we op dit moment te
voet of met de fietst
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2.1

Fietsbeleid werkt

Fietsbeleid werkt. In dit hoofdstuk schetsen we vier
portretten van steden en gemeenten die de laatste
jaren aan de weg hebben getimmerd. En het resultaat mag er zijn. De fietsinfrastructuur is verbeterd,
er wordt samengewerkt met verschillende actoren,
data wordt verzameld, … Kortom: fietsen staat op de
agenda.

Kortrijk
• Meten is weten

• Voortrekkersrol promotie fiets
• Fietsparkeerbeleid

Sint-Pieters-Leeuw
• Visie en planmatige aanpak (vanaf jaren 90)
• Continue investeren
• Ondersteunende maatregelen
(naast planologische en verkeerskundig)

Mortsel
• Voorbeeldfunctie voor eigen diensten

• Intergemeentelijke samenwerking
• Samenwerking met Fietsersbond
• Ruimtelijke en verkeerskundige integratie

Landen
• Sinds 2006 actief fietsbeleid

• Ontwikkeling fietsnetwerk volgens
regels van de kunst
• Sterk beleid voor recreanten, scholieren

kortrijk
75.623 inwoners
8.785 ha
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Kwaliteit van openbaar domein
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De stad Kortrijk zet al jarenlang in op een hoogwaardige kwaliteit van het openbaar domein. Daar waar in het verleden het
esthetische primeerde, is de stad nu op zoek naar een betere
functionaliteit. Zo wil men de uitgebreide zone 30 niet alleen
zichtbaar maken aan de toegangen, maar ook in de zone zelf.
Het is een zoektocht naar een geschikte beeldentaal zonder
meteen te vervallen in verkeerskundige ingrepen. Ook in de
schoolomgevingen worden visuele prikkels ingevoerd om de
aanwezigheid van kinderen te benadrukken.

Positief fietsklimaat
Recent besliste de stad om één poolwagen te vervangen door
acht elektrische bedrijfsfietsen. Het succes was zo groot dat de
fietsvloot werd uitgebreid. Deze maatregel toont de burgers
dat de stad het goede voorbeeld geeft. Volgens de bevoegde
schepen is het creëren van een fietsvriendelijk klimaat en een
fietscultuur een duidelijke taak van de stad. Ook succesvolle
fietssteden in de wereld zetten hierop in. Beleidsmakers geven
zo niet alleen het goede voorbeeld, maar houden meteen de
vinger aan de pols.

Inzetten op cruciale projecten
De stad gelooft in de meerwaarde van het invullen van ontbrekende schakels in het fietsroutenetwerk. Het is ongetwijfeld wat duurder dan alleen inzetten op het optimaliseren van
de bestaande infrastructuur, maar geeft een grotere impuls
naar het gebruik van de fiets. De toegevoegde waarde van
dergelijke maatregelen is groot. Daarnaast wordt bestaande
infrastructuur verbeterd. Schepen Axel Weydts gelooft sterk in
ingrepen die voor verschillende modi een meerwaarde bieden.
Een voorbeeld is het project stationsomgeving: daar wil men
én het comfort en de veiligheid voor de fietser en voetgangers
verbeteren, én een vlottere doorstroming voor het openbaar
vervoer realiseren. De bereikbaarheid voor autoverkeer is ook
een aandachtspunt. Om een zo aangenaam mogelijk verblijfsklimaat te creëren, wordt doorgaand verkeer zo veel mogelijk
van bestemmingsverkeer gescheiden. De werkzaamheden in
de stationsomgeving zijn complex en vragen veel tijd, maar
deze maatregelen zijn wel op z’n plaats op deze locatie.

Faciliteren van lokale initiatieven
Kortrijk kent een actieve bakfietsgemeenschap. De ‘Lieve Zusjes – Stoere Broers’ organiseren regelmatig evenementen met
de bakfiets. Sociale media spelen hierbij een belangrijke rol. Er
is inmiddels een uitgebreide ‘bakfietscommunity’ die elkaar
op de hoogte houdt en informatie uitwisselt over privé-en
commercieel gebruik van bakfietsen.
De ‘funcomponent’ is evenzeer belangrijk. Zo vormt de Collegebrug van Kortrijk het decor voor de cargobike-race. Deelnemers uit allerlei landen komen hier samen om bakfietsen te
bewonderen, de laatste modellen te vergelijken en prestaties
te meten. De stad ondersteunt dergelijke fietsvriendelijke
initiatieven door het bieden van ruimte en praktische hulp.
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“De wereld is niet perfect. Steek je
nek uit om je te profileren als fietsstad en je oogst ook kritiek. Til daar
niet te zwaar aan, maar doe er iets
mee. Luister, dat maakt je geloofwaardig. Bovendien heb ik niet de
indruk dat het aantal klachten de
laatste jaren is gestegen."
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LANDEN
15.367 inwoners
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5.405 ha
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Draagvlak en politieke steun
Het mobiliteitsplan van 2010 gaf een belangrijk impuls voor
een focus op de fiets. De tijd was rijp voor het consequenter
toepassen van het STOP-principe. De Fietsersbond werd betrokken bij de uitwerking van het fietsbeleid, burgers werden
geconsulteerd en er was ook – niet onbelangrijk - politieke
steun. Daarnaast speelden de financiële mogelijkheden om
te investeren in een fietsbeleid een rol bij de ommezwaai.
De stad heeft uitgebreid gebruik gemaakt van de subsidies
voor de uitbouw van fietspaden die onderdeel zijn van het
bovenlokale functionele fietsroutenetwerk (BFF). De nauwe
samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werd als
zeer waardevol ervaren. Hierdoor werden goed gefundeerde
keuzes gemaakt.

Beeldkwaliteit als impuls voor de fiets

Een hoogwaardig netwerk om fietsers te trekken

Landen is een uitgestrekte stad met een stadskern en dertien
landelijke dorpen, die inzet op de fiets. Het Beeldkwaliteitsplan van 2013 speelt hierbij een interessante rol. Het is aangenaam leven in de dorpen en de ruimtelijke kwaliteit vormt
een belangrijke troef. De dorpen zijn compact met een aantrekkelijk bebouwing zoals de karakteristieke vierkanthoeves.
De bewoners hechten grote waarde aan de samenhorigheid
en vragen om een kleinschalige openbare ruimte waar ontmoeten centraal staat. Fietsen en stappen zijn hierbij logische
manieren van verplaatsen. Vanuit het historische beeld wordt
in de dorpen vaak gekozen voor kasseien. Om tegemoet te
komen aan het fietscomfort, worden bijvoorbeeld betonranden voorzien.

De stad ontwikkelt het fietsnetwerk volgens de regels van de
kunst. Er wordt ruim aandacht besteed aan de bereikbaarheid
van de dorpen. Omdat basisvoorzieningen niet in elk dorp of
in elke wijk aanwezig zijn, wordt gezocht naar aantrekkelijke fiets- en voetverbindingen naar winkel- en handelszones
zodat bewoners met de fiets inkopen kunnen doen. Landen
werkt ook aan verbindingen met omliggende gemeenten en
verknoping met de RAVEL-routes in Wallonië en fietsroute
richting Limburg. Dergelijk verbindingen zijn momenteel vooral interessant voor toeristen en scholieren, maar de gemeente
hoopt ook op een hoger functioneel gebruik.

Van toeristisch naar functioneel gebruik
Het huidige fietsnetwerk trekt veel recreatieve fietsers die
willen genieten van de mooie landelijke omgeving. Ook scholieren stappen op de fiets sinds de fietsverbindingen naar belangrijke scholencomplexen zijn verbeterd. Het aantal fietsers
in het straatbeeld is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen.
Maar er kan nog veel meer worden gefietst. De afstanden
binnen Landen zijn op fiets- en loopafstand. Toch wordt de
auto te pas en te onpas gebruikt. Om dit te veranderen, wordt
ingezet op de sensibilisering van inwoners, handelaars en
medewerkers van bedrijven.
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De stad heeft een GIS-omgeving opgezet die wordt gevoed
vanuit verschillende beleidsdomeinen. Het is een effectief
middel gebleken bij het zoeken naar synergieën om de fietsbaarheid te verbeteren. Door een goed overzicht te hebben
van geplande of uitgevoerde projecten, kan Landen waar
nodig inspanningen combineren of er voor zorgen dat de fietsvriendelijkheid van het project wordt vergroot. Bij grote verkavelingen wordt standaard uitgegaan van zone 30 met een
smal profiel voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Aparte
voetpaden worden in dergelijke wijken niet voorzien. Parkeren
wordt zoveel mogelijk georganiseerd op het eigen erf.
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Zoeken naar synergie met ruimtelijke ontwikkelingen

MORTSEL
24.737 inwoners
778 ha

beschermd. De verschillende barrières in Mortsel (spoorlijnen
en steenwegen) hebben de vraag naar ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers gevoed. Door de jaren heen zijn er een groot
aantal gerealiseerd en deze zijn nu nog steeds belangrijke
schakels in het fietsroutenetwerk. Het netwerk aan fietspaden
in Mortsel ligt trouwens ook aan de basis van de realisatie van
de fietssnelweg tussen Antwerpen en Mechelen.

Dubbelrichtingsfietspaden of niet

02 | Kies voor fietsen

Fietsparkeren is meer dan beugels alleen
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De stad Mortsel is overtuigd dat het gebruik van de fiets stijgt
als er voldoende aandacht is voor fietsparkeren, zowel aan
de herkomst als aan de bestemmingszijde. In twee dichtbebouwde wijken heeft de stad buurtfietsenstallingen gerealiseerd met een capaciteit voor een twintigtal fietsen. Door dit
succes en de stijgende vraag zullen er snel bijkomen. Aan de
bestemmingszijde sensibiliseert de stad de bezoekers om hun
fiets op slot te doen en waarschuwt de potentiële fietsendieven dat “zij dit niet pikken”. De politie is zelf onlangs gestart
met het gebruik van lokfietsen als middel om fietsdiefstal
tegen te gaan. De stad bewees dat men verder moet gaan dan
infrastructuur alleen.

Investeren in (gescheiden) fietsinfrastructuur loont
Mortsel investeert al een hele tijd in gescheiden fietsinfrastructuur. Ook op plaatsen waar de huidige normen afzonderlijke fietsinfrastructuur zouden afraden, werden gescheiden
fietspaden aangelegd. De fietser voelt zich op deze manier

In Mortsel zijn er in het verleden heel wat dubbelrichtingsfietspaden gerealiseerd. Het beperkte ruimtebeslag was vaak
de motivatie voor de keuze van dit type. Hierdoor heeft de
stad een uitgebreid netwerk van gescheiden fietsvoorzieningen kunnen uitbouwen. De fietspaden worden goed gebruikt
en door de toename van het aantal fietsers botst de stad op
de grenzen van comfort. Tegenwoordig is er een terughoudendheid bij de toepassing van dubbelrichtingsfietspaden
omdat het voor automobilisten verwarrend kan zijn.

Fietsbeleid – over de grenzen heen
Dat fietsers niet gebonden zijn aan administratieve grenzen,
dat begrijpen ze goed in Mortsel. Samen met de buurgemeenten Hove en Edegem hebben zij een Slimmewegenkaart
uitgewerkt. Deze kaart geeft de fietser de mogelijkheid om
een route uit te stippelen naargelang de noden. Willen ze snel
ergens zijn, dan volgen ze de doorgaande fietsroutes. Willen
ze eerder rustig fietsen en genieten, dan maken ze gebruik van
alternatieve fietsroutes.

02 | Kies voor fietsen
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"We zijn overtuigd dat gescheiden infrastructuur een
sterke impuls kan geven aan het fietsgebruik. Ook in de
toekomst blijven we investeren in afzonderlijke fietspaden
op plaatsen waar het kan én ze echt nodig zijn."

Sint-Pieters-Leeuw
31.572 inwoners
4.037 ha

(BFF). Maandelijks overleggen politie en gemeente om plannen en standpunten te bespreken en ook verkeersveiligheid is
hierbij een belangrijk onderwerp.
Verder is er nood aan een visie op nieuwe ontwikkelingen.
Wat doen met de bakfiets? Hoe gaan we om met fietsbewegwijzering? Die visie moet ambitieus zijn en liefst zo veel mogelijk aansluiten bij de Vlaamse visie. Binnen dit kader wordt
vervolgens naar zo goed mogelijke oplossingen gezocht.
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Continuïteit als sleutel tot succes
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Schepen en ambtenaar trekken mobiliteitsbeleid
Het fietsbeleid in Sint-Pieters-Leeuw wordt getrokken door
de schepen en ambtenaar van mobiliteit. Deze succesvolle
manier van samenwerking kent een lange geschiedenis. De
schepen draagt zorg voor de beleidsaccenten, de ambtenaar
heeft een belangrijke inbreng op basis van deskundigheid.
Wisselingen in beleid kunnen goed worden opgevangen door
de projectmatige aanpak. Door de goede samenwerking zijn
wijzigingen van personen ook goed op te vangen: de kern van
het fietsbeleid is helder.

Afstemmen van beleid en maatregelen
De gemeente vindt het belangrijk dat de verschillende verkeersdeelnemers weten wat van hen wordt verwacht. Een
grensoverschrijdende visie over het ontwerp van fietsroutes
en fietspaden draagt hieraan bij. De gemeente werkt hiervoor
nauw samen met verschillende partijen en actoren en heeft
goede contacten met de buurgemeenten, wat positief is voor
de afstemming van het beleid. Ook wordt nauw samengewerkt met de provincie Vlaams-Brabant, onder andere bij het
realiseren van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk

De fiets staat al vele jaren op de agenda van Sint-PietersLeeuw. Budgetten zijn structureel opgenomen in de begroting
en iedereen die betrokken is bij beleid en uitvoering, vindt het
logisch dat de gemeente investeert in de fiets. Er is jaren geleden een visie uitgewerkt met een lange houdbaarheidsdatum.
Het toen geïntroduceerde beleid wordt nog steeds voortgezet.
Het is niet zozeer de vraag of er iets gedaan wordt, maar eerder wat er gedaan zal worden. De vaste jaarlijkse budgetten in
de begroting stimuleren dit ook.

Integratie in gemeentelijke beleidsplannen
Inmiddels is de fiets formeel opgenomen in verschillende
plannen en verordeningen. Een recent voorbeeld hiervan is de
bouwverordening over parkeerplaatsen op eigen terrein. Veel
wegen in Sint-Pieters-Leeuw zijn vaak niet breed genoeg om
naast correcte fietsvoorzieningen ook straatparkeren te voorzien. Sinds vorig jaar is het parkeren van de fiets bij woningen
en andere gebouwen opgenomen in de stedenbouwkundige
verordening. Per type functie zijn normen opgenomen voor
fietsenstallingen. Om voldoende ruimte te vrijwaren voor
goede voorzieningen voor de fiets, zowel voor fietspaden als

fietsenstallingen, wordt het parkeren van de auto bij voorkeur
gerealiseerd op geconcentreerde parkeerplaatsen of op eigen
terrein. In de stedenbouwkundige verordening zijn hiervoor
normen opgenomen. Tot slot wordt streng opgetreden bij
auto’s die parkeren op fietspaden.
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Sint-Pieters-Leeuw vindt communicatie met inwoners erg
belangrijk. In de verschillende projecten besteedt de gemeente hier altijd uitgebreid aandacht aan door belanghebbenden
en omwonenden te betrekken. Ook komen burgers soms met
vragen of klachten bij de gemeente. Hier wordt tijd voor gereserveerd zodat de gemeente over haar eigen beleid kan leren.
Recent werd een Fietsersbond opgericht in Sint-Pieters-Leeuw
hetgeen positief onthaald werd door het gemeentebestuur.
De Fietsersbond speelt een belangrijke rol in het kanaliseren
van vragen en meningen van inwoners. Bovendien heeft de
organisatie veel kennis over ontwikkelingen op het gebied van
fietsen, onder andere gevoed door het ‘hoofdkantoor’. Dit is
zeer waardevol voor zowel de schepen als de ambtenaren.

01
02 || Uitgangspunten
Kies voor fietsen van sterk fietsbeleid

Bewoners worden betrokken

2.2

Fietsen is (r)evolutie

2.2.1

Verschillen in fietsaandeel –
mogelijke verklaringen
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Een sterk fietsbeleid hangt samen met een ‘langdurig goed
fietsbeleid’ en een ‘integraal verkeersbeleid met een plaats
voor fietsverkeer’. Een consistent fietsbeleid dat over een lange periode wordt volgehouden, leidt daadwerkelijk tot hoger
fietsgebruik. Dit wordt nog versterkt door inbedding in de
lokale beleidsvisie en aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen.1
De curve van de trendlijnen is vergelijkbaar. Na 1900 was de
fiets een product voor recreatief gebruik door een kleine elite.
Snel daarna werd het een massaproduct voor de burger en de
werkman. Tot de jaren ‘50 was het aandeel fiets hoog. Onderlinge verschillen tussen steden worden vooral verklaard door
de mate waarin stedelingen te voet gingen of de vroegtijdige
ontwikkeling van een goed openbaar vervoersysteem. De sterke afname van het fietsgebruik vanaf de jaren ‘60 heeft vooral
te maken met de opmars van de personenauto. In de jaren ’70
is overal sprake van een stabilisatie of groei van het fietsgebruik. Die groei is de afgelopen jaren verder gezet.
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Cruciale factoren voor een hoog fietsaandeel:
• Collectieve beeldvorming over fiets is positief en rationeel.
• De fietser wordt aanvaard als een normale en
gelijkberechtigde verkeersdeelnemer.
• Fietsverkeer vormt een regulier onderdeel van het
verkeersbeleid.
Trendlijnen van het fiets- en auto-aandeel van 1920 tot 1995 in
negen Europese steden. Bovenste grafiek toont het autobezit,
onderste fietsbezit.

• Realisatie van auto-infrastructuur gaat niet ten koste
van de fietser.

Werken aan fietsbeleid vergt een lange adem

Resultaten van beleid zijn niet van de een op andere dag zichtbaar: er zit tijd tussen planning en implementatie en soms
duurt het jaren voordat maatregelen effect hebben. Tegelijkertijd kan het soms snel gaan. De huidige opmars van de
elektrische fiets was tien jaar geleden bijvoorbeeld niet voorzien. Het fietsgebruik ontwikkelt in verschillende snelheden en
op verschillende niveaus.
Voor veel Vlamingen is fietsen inmiddels een volwaardige en
vanzelfsprekende vorm van verplaatsen. Ook voor mensen
die zelf eigenlijk nooit fietsen, is de aanwezigheid van de
fiets in het straatbeeld een realiteit. Deze maatschappelijke
aanvaarding van de fiets is een belangrijke factor voor een
verdere groei van het fietsgebruik. Door te aanvaarden dat de
fiets er nu eenmaal is en voorzieningen nodig heeft, wordt het
fietsklimaat al verbeterd. Door fietsbeleid actief te stimuleren
kunnen echte grote stappen worden gemaakt. De fiets moet
onderdeel worden van het dagelijks gebruik. Het is daarom
belangrijk om op het gewoontegedrag in te spelen.
Fietsersverenigingen zijn een belangrijke strategische partner
bij het op de agenda zetten van de fiets. Ze zijn vaak ontstaan
als militantengroepen die strijden voor een beter fietsklimaat
(bv. casus Antwerpen) en zijn langzaam geëvolueerd tot strategische partners. De Fietsersbond bestaat sinds 1995 en is
ontstaan door het samengaan van verschillende lokale fietsmilitanten die inzagen dat er ook op hoger niveau contacten

Naarmate het draagvlak stijgt, ontstaat een groter vraagvlak.
Vanuit verschillende maatschappelijke geledingen en vanuit
verschillende invalshoeken groeit de vraag naar beter fietsbeleid en uiteindelijk betere fietsvoorzieningen. Dit is momenteel duidelijk aan de gang in Vlaanderen. Sociale media en
andere netwerken worden ingezet om fietsen op de agenda te
krijgen en maatregelen die negatief zijn voor de fiets te voorkomen. Actief werken aan een breed gedragen beleid heeft
een positief effect op het uiteindelijke fietsgebruik. Coalities
zoeken en co-creatie zijn daarbij sleutelwoorden.
De kwaliteitseisen worden hoger. De fiets van 30 jaar geleden
is niet te vergelijken met het huidige aanbod: mountainbikes,
elektrische fietsen, bakfietsen en fietskarretjes deden hun intrede. Fiets en technologie gaan tegenwoordig hand in hand.
De fiets als vervoersmiddel begint volwassen te worden en
neemt een steeds zelfstandigere positie in binnen het (mobiliteits)beleid en wegontwerp. Smalle aanliggende fietspaden
langs wegen waar 70 of 90 km/u gereden mag worden, behoren tot ontwerpprincipes uit het verleden. Fietsers stellen, net
als automobilisten, eisen aan hun omgeving en de infrastructuur. De kwaliteit van de geboden fietsinfrastructuur wordt
stillaan beter.
Beleidsmakers en uitvoerders beschikken steeds vaker over
professionele kennis en competenties. Dit is belangrijk voor
een sterk fietsbeleid. Fietsers hebben specifieke kenmerken en
noden en vragen om toegesneden maatregelen. Inmiddels is
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2.2.2

gelegd moesten worden. Vandaag is de Fietsersbond actief in
125 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel en denkt
de organisatie mee over de ontwikkeling van lokaal fietsbeleid. Steeds weer duiken er nieuwe fietsverenigingen op die als
strategische partner samenwerken met de lokale overheden.
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In het weekend noemen we de hellingen cols, door de week
onoverkoombare obstakels. Kasseien zijn hinderlijk door de
week, maar een sportieve uitdaging in het weekend.
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er veel bekend over wat wel en wat niet werkt en hoe fietsers
zich op een veilige en aantrekkelijke manier kunnen en willen
verplaatsen. Welke acties en oplossingen zijn succesvol? Wat
draagt bij tot een beter, consistenter, efficiënter fietsbeleid?
Het warm water hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden.
De periode van ad-hocoplossingen en trial-and-errormethode
ligt gelukkig steeds verder achter ons. De kennis is op Vlaams
en internationaal niveau aanwezig en moet zijn weg vinden
naar lokale actie. Werken met professionals binnen en buiten
de gemeente is daarbij een belangrijke stap.
De sterk verbeterde kwaliteit van de voorzieningen en de
aanwezigheid van andere fietsers ‘doet’ fietsen. Rationele
argumenten om het fietsgebruik te verdedigen (“het is gezond, snel, ecologisch”) zijn steeds minder nodig. Fietsen is
gemakkelijk en plezierig, maatschappelijk geaccepteerd en
zelfs hip. Net zoals auto’s is een fiets in alle soorten en maten,
met of zonder technologie en in alle prijsklassen verkrijgbaar.
Het is een heel dynamische markt met innovatieve producten.
Fietsen is een bewuste en logische keuze geworden.

Beleid moet mee veranderen met de omstandigheden. Er
zijn steeds meer fietsers met fietsen in alle soorten en maten.
Ook is er een trend naar het afleggen van langere afstanden
op de fiets. Dit wordt onder andere gestimuleerd door fietsvergoedingen en de popularisering van elektrische fietsen. De
snelheidsverschillen tussen fietsers onderling worden groter
en ook de smartphone is onder fietsers niet meer weg te denken. Dergelijke veranderingen vormen uitdagingen voor de
toekomst. Fietsbeleid staat niet stil, maar is een dynamisch
proces dat volop in ontwikkeling is.
Tot de jaren ’30 had Antwerpen een fietsaandeel van boven de
60%.2 Na de oorlog daalde dit tot minder dan 20%. Het beleid
van de stad was gericht op het faciliteren van de auto, vaak ten
koste van fietsinfrastructuur. Fietspaden waren vaak net breed
genoeg voor één fietser en bovendien slecht onderhouden. Op
sommige plekken werden zelfs fietspaden afgebroken.

2.3

Het fiets-potentieel

2.3.1

De herontdekking van de fiets

In 2014 werden volgens de Belgische fietshandelaars ruim
400.000 fietsen aan particulieren verkocht, bijna 8% meer dan
een jaar eerder. 4 In sommige steden ligt het aandeel een pak
hoger dan het gemiddelde, zoals in Brugge. We moeten ervoor
zorgen dat die fietsen niet alleen recreatief, maar ook voor
dagelijkse verplaatsingen worden gebruikt.
Volgens de nationale statistieken5 heeft een derde van de
huishoudens in Vlaamse (centrum)steden alleen een fiets
(geen auto, geen moto). Dat is meer dan vroeger. De fiets is
praktisch, snel en efficiënt in de stad. De auto moet steeds
ergens worden geparkeerd (meestal niet direct voor de deur)
en de gemiddelde rijsnelheid in de stad is 20 km/u. De fiets is

Daarnaast zien we een verandering in rijbewijsbezit. Veel
jongeren vinden het tegenwoordig niet nodig om (meteen)
een rijbewijs te halen. Duitsland, Nederland en de Verenigde
Staten kennen een gelijksoortige ontwikkeling.6 Het aanbod
aan vervoersopties is veranderd en combineren is makkelijker:
bijvoorbeeld eerst een stuk te voet, dan de trein en tot slot een
deelfiets. Door de meer toegankelijke informatie, wordt dit
soort reizen makkelijker: met een smartphone kan de fietser
zelfs onderweg het reisplan aanpassen.
Langzaam maar zeker lijkt de fiets zijn status uit de vroege
19de eeuw te heroveren en wordt het een vanzelfsprekend
vervoermiddel voor grote groepen. De fiets wint aan populariteit en daarom is het belangrijk om zwaarder in te zetten op
fietsbeleid en dit te communiceren aan inwoners. Er is nog
altijd een groot potentieel.

2.3.2

Fietsen biedt vrijheid

Fietsen biedt evenwaardige mobiliteitskansen: alle gezinsleden
kunnen zich verplaatsen en zijn niet afhankelijk van de beschikbaarheid van de auto. Mensen die geen rijbewijs hebben en ouderen die het niet meer vertrouwen om met de auto te rijden,
kiezen vaak voor de fiets om zich toch zelfstandig te kunnen
verplaatsen. Ook voor kinderen is de fiets vaak een belangrijke
sleutel tot autonomie. Zelf met vriendjes en vriendinnetjes naar
school of de sportclub kunnen fietsen, is goed voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Maar voor veel ouders is het niet
evident. Het vergt vertrouwen om een kind zelfstandig op weg
te laten gaan. Een reden te meer om te ijveren voor fietsbare
omgevingen op maat van iedereen, van 8 tot 80 jaar.
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In 1996 werd een fietsambtenaar aangesteld en in datzelfde
jaar werd een ‘fietsovereenkomst’ getekend tussen de stad,
de provincie, het Vlaamse Gewest, de federale overheid en de
Belgische Fietsersbond. De inspanningen werden beloond met
een stijgend fietsgebruik. In 2012 werd Antwerpen verkozen
tot Fietsstad van Vlaanderen. Daarnaast kwam Antwerpen
voor het eerst de top 20 binnen van de ‘Copenhagenize Index’.3

in de stad een niet te onderschatten concurrent voor de auto.
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De omslag kwam toen het imago van de fiets verbeterde en de
fietser mondiger werd. Onder druk van het Fietsontlastingsfonds (FOFO) werd in 1987 de rijwielbelasting afgeschaft. In
diezelfde periode werd het FOFO omgevormd tot het Fietsoverleg Antwerpen (FOA) dat een belangrijke rol speelde bij
het agenderen van de fiets en actief betrokken was bij het
uitbouwen van het fietsbeleid.
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Bron: https://upandunderfoundation.wordpress.com/tag/benefits-of-cycling/

2.3.3

Fietsen is goedkoop

Iets meer dan een tiende van het huishoudbudget van een
Belgische gezin gaat naar transport. Het gros daarvan gaat
naar aanschaf en onderhoud van auto en brandstof. De
fiets kan dus perfect worden ingezet bij het bestrijden van
vervoersarmoede. Het is een goedkoop vervoermiddel en is
onmisbaar voor wie geen rijbewijs heeft, voor wie geen auto
mag rijden vanwege een beperking, voor wie zich geen eerste,
tweede of derde auto kan veroorloven (eenoudergezinnen,
senioren, …). Een heel gezin kan fietsen voor de prijs van één
goedkope auto. Bovendien is het onderhoud van een fiets relatief goedkoop en gemakkelijk. Iemand die een beetje handig is,
kan veel kleine euvels zelf verhelpen.
De groep mensen die niet meer kan of mag rijden is een sterk
groeiende groep. Voor al deze mensen is niet alleen verkeers-

Ruimtelijke ordening die inzet op kernversterking maakt bestemmingen voor iedereen toegankelijker. Het is een robuuste
keuze voor een duurzame toekomst waarin de fiets samen
met openbaar vervoer een belangrijke rol speelt.

2.3.4

De fiets is flexibel en snel

Ongeveer de helft van alle verplaatsingen in Vlaanderen is
korter dan vijf kilometer. Het merendeel hiervan wordt met
de auto afgelegd. Op dit soort korte afstanden is de fiets zeer
competitief met de auto en het openbaar vervoer. Specifiek
voor woon-werkverplaatsingen is het aandeel fiets hoger,
rond een derde. Hier ligt zeker potentieel. De fiets is een heel
stadsvriendelijk vervoermiddel dat weinig overlast geeft:
schoon, stil en flexibel. Stedelingen hebben de fiets omarmt
en er is komaf gemaakt met het stoffige imago. Ook in dorpen
en landelijke omgeving wint de fiets aan populariteit. Dit is
geen tijdelijke trend maar een cultuuromslag en vraagt om
meer en betere fietsvoorzieningen. Vooral in steden vormt
de hoeveelheid fietsen en het toenemend aantal bakfietsen
een uitdaging. In Kopenhagen heeft inmiddels een derde van
de gezinnen met kinderen een bakfiets en de infrastructuur
wordt hieraan zo goed mogelijk aangepast: ruime fietsinfrastructuur en speciale parkeerplaatsen voor bakfietsen.
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“Onze familie komt uit Turkije en
we zijn niet gewend om te fietsen.
Toen mijn zoontje in het derde leerjaar zijn fietsdiploma haalde, vond
ik dat een goed moment om hem een
fiets te geven en hem zelf naar zijn
vriendjes te laten fietsen.”

veiligheid belangrijk, maar ook het kunnen stallen van de fiets
bij de woning en de bereikbaarheid van bestemmingen met
de fiets. Een tijdje zonder auto leven of de auto een tijdje consequent laten staan, laat zeer duidelijk ervaren hoe veel van
de activiteiten en warenhuizen plots onbereikbaar worden. De
huidige ruimtelijke ordening en samenleving is auto-gericht.
Voor wie niet over een auto beschikt, ligt vervoersarmoede op
de loer.
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Fietsen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom moet er
aandacht zijn voor educatie. Op school zijn fietslessen een goede manier om veilig te leren fietsen. Maar ook voor mensen die
bijvoorbeeld na een ongeval of ziekte opnieuw moeten leren
fietsen of die niet uit een fietscultuur komen, zijn lessen interessant. In verschillende steden en gemeenten bestaan speciale projecten waar bijvoorbeeld volwassen nieuwkomers fietsles
kunnen krijgen (zoals Fietsschool Antwerpen of Leuven).7
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Lange afstanden vragen om ‘snelfietsroutes’

Het positieve imago van de fiets en de sterk verbeterde
voorzieningen zetten steeds meer mensen ertoe aan om de
fiets ook voor langere afstanden te gebruiken. Hier ligt een
duidelijk potentieel. Fietssnelwegen in stedelijk en landelijk
gebied zijn een interessante stap richting een hoger comfort.
Ook bij langere afstanden is het belangrijk dat de route een
aantrekkelijk traject volgt waardoor het aangenaam fietsen
is. Bovendien moet de route logisch en continue zijn met een
voorspelbare kwaliteit. Verstorende invloeden moeten worden
vermeden zodat met hoge snelheden gefietst kan worden. Onderzoek in de provincies Vlaams-Brabant8 en Antwerpen9 laat
zien dat de recent ontwikkelde snelfietsroutes daadwerkelijk
langeafstandsfietsers trekken.

2.3.6

Fietsen in soorten en maten

De fiets geeft identiteit aan fietsers. Het uiterlijk van de fiets
moet passen bij de ‘lifestyle’, de identiteit van de gebruiker. Er
wordt tegenwoordig geld gespendeerd aan een fiets op maat
en het is ook niet ongebruikelijk om meerdere fietsen per persoon te hebben. De fiets wordt ook vaker ingezet om kinderen
of spullen te vervoeren.10
De vouwfiets is niet meer weg te denken in het openbaar vervoer. Sportieve dertigers en veertigers investeren in een goede
mountainbike of koersfiets. En de elektrische fiets wordt niet
langer geassocieerd met een fiets voor ouderen. Steeds meer
mensen kiezen voor het gemak van trapondersteuning voor
dagelijkse verplaatsingen. Fixies (of doortrappers) werden
bijvoorbeeld geïntroduceerd door fietskoeriers uit New York,
maar zijn nu ook populair in Europa. Ook is er een opmars te
zien van retrofietsen.

Vanaf de introductie van de elektrische fiets halverwege de
jaren negentig (solex, snorfiets) heeft het even geduurd, maar
nu is hij niet meer weg te denken uit het straatbeeld. In 2014
was bijna een kwart van de fietsverkoop aan particulieren een
elektrische fiets. 1 op 8 fietsen is tegenwoordig elektrisch aangedreven.11 Het is niet langer een ‘fiets voor ouderen’, maar
een praktisch vervoermiddel waardoor fietsen makkelijker
wordt. Elektrische ondersteuning is handig als het vaak waait,
als het terrein wat heuvelachtig is, of voor wat langere afstanden. Het verhoogt de actieradius en een gevoel van zekerheid
dat u nog terug kunt fietsen. Het hogere gewicht van de bakfiets is overigens wel een aandachtspunt bij het parkeren.12
Bedrijven zetten elektrische fietsen in zodat werknemers niet
al te bezweet op hun plaats van bestemming aankomen.
Pendelaars gebruiken de elektrische fiets zodat ze de vaak wat
langere woon-werkafstanden met hogere snelheid kunnen
overbruggen.
De belangrijkste redenen om een elektrische fiets te gebruiken:
• trappen op een gewone fiets wordt te zwaar;
• trotseren van tegenwind en hellingen;
• afleggen van langere afstanden – vergroten van de actieradius;
• niet bezweet aankomen op het werk of een afspraak.

2.3.8.

De fiets(er) van de toekomst

Er wordt momenteel druk geëxperimenteerd met nieuwe materialen, elektrische ondersteuning en technologie. Hoe ziet de
toekomstige technische evolutie van de fiets er uit? Gaan de
modellen in de toekomst substantieel veranderen of zijn het
wijzigingen in de marge?

Een aantal ontwikkelingen: fietsen die getransformeerd kunnen worden van een stadsfiets met kinderzitjes en manden
tot een sportieve mountainbike. Er wordt geëxperimenteerd
met materialen. Zo zijn er al bamboefietsen op de markt. En er
wordt ook aan de techniek gesleuteld zodat er minder onderhoud nodig is. Zo zijn er modellen die geen klassieke ketting
meer hebben en modellen waar alle kwetsbare onderdelen
zijn weggewerkt. Fietsen kunnen tegenwoordig van uiterst
lichte materialen worden gemaakt. Een carbonframe met
stuurbevestiging kan al minder dan één kilogram wegen. Ook
minder exclusieve fietsen zijn tegenwoordig een pak lichter
dan vroeger. De restyling van de fiets is nog volop aan de gang.
Daarnaast doen ICT en elektronica hun intrede en zijn de mogelijkheden breed. Een greep uit de mogelijkheden:13
• vinden van beschikbare deelfietsen, reserveren en betalen;
• koppeling van diensten (huren, stallen, enz.)
aan abonnementen (MOBIB);
• fiets terugvinden in parking of na diefstal
(bijvoorbeeld GPS in frame);
• fiets op slot zetten en ontgrendelen;
• achteruitkijkcamera;
• noodoproep in geval van ongeval.
Met behulp van applicaties kan het fietsen zelf aantrekkelijker
worden, zoals door navigatiesystemen (via (multimodale)
routeplanners, knooppuntenplanners, enz.). Ook kan de fietser
feedback geven aan de gemeente over knelpunten op routes
of de staat van een traject. Hiervoor zijn verschillende applicaties ontwikkeld die door gemeenten kunnen worden ingezet.
Bovendien kunnen fietsers worden gevolgd waardoor daadwerkelijk gereden routes zichtbaar worden. Dit is niet alleen
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Gemak dient de mens: elektrisch fietsen
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2.3.7

voor de fietser interessant (welke route, hoe snel, totale afstand, hoeveel hoogteverschil), maar ook voor beleidsmakers
omdat ze zo inzicht verwerven in verplaatsingsgedrag.

Fietsers in de Vlaamse Rand
TELLINGEN

op het fietsGEN

210.000

SEPT EN OKT

2014

Let op. Het is belangrijk om alert te zijn voor nieuwe ontwikkelingen, maar niet elke trend heeft toekomst. Als het gaat
om ICT-toepassingen is het cruciaal dat gekozen wordt voor
algemeen gebruikte standaarden in verband met de uitwisselbaarheid en betrouwbaarheid van een dienst. Het is daarom
wenselijk om aan te sluiten bij op dat moment gangbare ontwikkelingen.

22 meetpunten fietsverplaatsingen

WAAR WORDT ER HET MEEST
GEFIETST?
Op werkdagen worden de HST-route,
de jaagpaden richting Halle en Vilvoorde
(Zenneroute) en de gewestwegen naar
Meise (N277 + N276) druk befietst.
Op andere trajecten kan de inhaalbeweging
ingezet worden.

Gemiddeld
aantal
op werkdag
700
600
500
400
300
200
100
0

15
26,92%

10

28,21%
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10,26%
3,85%

0

30,77%

>20

Zenneroute
BRUCARGO
HST-route

Wemmel

meetpunten

Sterrebeek

Asse

Hoeilaart

Dilbeek

MECHELEN

MEISE

Waterloo

Lennik
Halle

2.4

VILVOORDE
WEMMEL

HOE VER WORDT ER GEFIETST?

ASSE

De gefietste afstand van thuis tot op het werk langs een
fietssnelweg is gemiddeld 18 km. Op de kanaalroute fietst
41% van de pendelaars een afstand tussen 0 en 15 km.
Fietssnelwegen brengen je snel en comfortabel op het werk.

GROOT-BIJGAARDEN

GRIMBERGEN

LEUVEN
ZAVENTEM

(Bron: www.vlaamsbrabant.be/fietstellingen)

STERREBEEK

BRUSSEL
DILBEEK

TOEKOMSTBEELD
FIETSEN IN DE RAND.

LENNIK

TERVUREN
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18 km
Wemmel

Meise

MAX
€ 350

OVERIJSE

€ 300

HOEILAART

HALLE

Meer fietsen =
‘winst’ voor de
samenleving. Elke
extra fietser brengt
gemiddeld 300 euro
per jaar op.

€ 250
€ 200
€ 150
€ 100

(rapport fietsGEN)

€ 50
€0
MIN

BETERE
GEZONDHEID

MINDER
LUCHTVERONTREINIGING
EN CO2

Sfeerbeeld fietsbrug over de R0.
Start bouwwerken in 2017.
© afbeelding BUUR

MINDER
FILE

Wie stuurt mee?

Gemeentelijk fietsbeleid heeft raakvlakken met veel verschillende beleidsdomeinen. Vaak neemt de afdeling mobiliteit
het voortouw, maar dit kan ook de dienst sport en toerisme
of bijvoorbeeld ruimtelijke ordening kunnen dit doen. Dat is
afhankelijk van de lokale omstandigheden.

WATERLOO

2012
2020

4%

2.4.1

Mobiliteit en openbare werken

20%

De uitbouw van een goed fietsnetwerk moet zorgen voor een
vervijfvoudiging van het aantal fietsers in de regio.

De fiets is een vast onderdeel van het mobiliteitsplan (zie
ook 3.2.2) en het instrument bij uitstek om de ambities van
de gemeente vast te leggen. Door het hanteren van het
STOP-principe wordt ervoor gezorgd dat de omstandigheden
voor de fiets steeds goed worden meegewogen en waar nodig
prioriteit krijgen.
De dienst Mobiliteit en Openbare Werken is ook (mede)verantwoordelijk voor de planning en aanleg van het openbaar
domein: wegen, pleinen, fietspaden, enz. Door hier stelselmatig aandacht te hebben voor de kwaliteit van fietsvoorzienin-

Ook met de verkeersreglementering kan een gemeente fietsvriendelijk te werk gaan. Door te werken met tonnagebeperkingen, snelheidsbeperkingen, parkeerregimes en circulatiemaatregelen wordt de fietsbaarheid van straten verbeterd.
Minder zwaar verkeer en minder snel verkeer is prettiger en bij
gemengd verkeer ook noodzakelijk.

Ruimtelijke ordening

Nabijheid is een belangrijk criterium om te fietsen. Hoe meer
bestemmingen op korte afstand van elkaar liggen, des te groter de fietsbaarheid. De afstand moet passen bij de bestemming. Als het maar vijf minuten fietsen is naar de bakker, dan
springt men makkelijker op de fiets. Vooral als de fiets ook nog
eens voor de woning of in een makkelijk toegankelijke garage
of ruimte geparkeerd staat. Om naar het werk te gaan is meer
reistijd acceptabel.
Het is dus belangrijk dat zorgvuldig wordt bepaald welke
functies waar moeten komen (of verdwijnen). Door het slim
inzetten van typische instrumenten binnen de ruimtelijke
ordening, zoals een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
(GRS), ruimtelijke ontwikkelingsplannen (RUP) en strategische
plannen, kan de kwaliteit voor de fietser opmerkelijk worden
verbeterd:
• compacte centrumgebieden;
• dichthedenbeleid in relatie tot bestemmingen;
• functiescheiding van verkeersstromen;

Vanuit mobiliteit en openbare werken kunnen lokale
overheden:
• actief inzetten op het STOP-principe;
• afspraken maken met nut- en openbaarvervoermaatschappijen over het gebruik van materialen en de kwaliteit van
het wegdek na herstellingen;
• tonnagebeperkingen, snelheidsbeperkingen, parkeerregimes en circulatiemaatregelen inzetten om de fietsbaarheid
van gebieden te vergroten.

• positionering garages in functie van fiets;
• toegangen langs achter, bedieningswegen voorzien;
• doorsteekjes creëren en behouden.
Afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen met het fietsnetwerk kan een belangrijke impuls geven aan de fietskwaliteit.
Mooi geïntegreerde ontwerpen dragen bij aan de kwaliteit
van de openbare ruimte en maken het fietsen aantrekkelijker.
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Nutsmaatschappijen en openbaar vervoermaatschappijen
bepalen mee de timing van de aanleg van infrastructuur en
werkzaamheden kunnen een opportuniteit zijn om nieuwe of
betere fietsvoorzieningen aan te leggen. Kabels en leidingen
liggen vaak onder een fietspad en traminfrastructuur kan samenvallen met fietsroutes. Het rijcomfort van fietsers wordt
sterk bepaald door de uitvoering van details en de aansluitingen van materialen. Voor fietsers is het steeds belangrijk dat
wordt gekozen voor materialen die glad zijn en na eventuele
werkzaamheden weer perfect hersteld kunnen worden.

2.4.2
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gen wordt de fietsbaarheid enorm vergroot. Het gaat dan om
de keuze voor de route en de materialen, maar ook om details.
Een slechte uitvoering doet veel afbreuk aan het fietscomfort.

Vanuit ruimtelijke ordening kunnen lokale overheden:
• actief inzetten op lokale bouwverordeningen: kwaliteitseisen voor fietsinfrastructuur;
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• GRS, RUPs: dichtheden, kwaliteit fietsroutes en fijnmazigheid, aanwezigheid fietsenstallingen in openbaar domein
en in de gebouwen en locatie, toegankelijkheid fietsenstallingen;
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• strategische plannen: compacte centrumgebieden, dichthedenbeleid in relatie tot bestemmingen, locatiebeleid bedrijven en handelsfuncties;
• gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen: normen
voor fietsparkeren bij voorzieningen en woningen, parkeernormen voor auto’s;
• (niet-dwingende) adviezen: bouwheer en ontwerpers aanmoedigen om fietsvriendelijk te bouwen.
Groningen heeft jarenlang een fietsvriendelijk beleid gevoerd
en heeft zich inmiddels bewezen als fietsstad van Nederland.
Meer dan de helft van alle verplaatsingen vindt er plaats per
fiets. Dat is veel. Groningen is een compacte stad: van het
centrum tot de rand is het maximaal 6 km. Het hoofdnet voor
autoverkeer is sinds de jaren zestig grofmaziger geworden terwijl het hoofdnet van de fiets juist is uitgebreid en een hogere
dichtheid kreeg. Er werd flink geïnvesteerd in de kwaliteit van
de fietsroutes en fietsenstallingen. Hierdoor is een verplaatsing met de fiets effectief sneller dan met de auto en ook nog
eens aangenaam. En dat is te zien in de cijfers: voor 60% van
alle verplaatsingen in Groningen wordt de fiets gekozen en de
bevolking geeft de stad een zeer ruime voldoende.14

Een fietsvriendelijk ontwerp van gebouwen en woningen
stimuleert het fietsgebruik. Het gaat dan vooral om de aanwezigheid van voldoende kwaliteitsvolle fietsparkeerplaatsen in
de onmiddellijke nabijheid en de bereikbaarheid via comfortabele en veilige routes. Daarnaast is het op grote terreinen
(bijvoorbeeld een scholencampus of een recreatiedomein)
interessant om fietsroutes te voorzien die aansluiten op het
omliggende netwerk.
De overheid kan als bouwheer zelf het goede voorbeeld geven
bij de (her)aanleg van haar eigen patrimonium. Bovendien kan
zij normen voor fietsparkeerplaatsen vastleggen in stedenbouwkundige verordeningen. Minder dwingend zijn de adviezen die tijdens het vergunningsproces worden overgemaakt
aan de bouwheer en ontwerper. Door sensibilisering van architecten en bouwheren en door het geven van adviezen, kan
de gemeente een interessante rol spelen in het verbeteren van
de fietskwaliteit.15
Door een goede inbedding van fietsroutes en fietsenstallingen
in het openbaar domein, wordt fietsen aantrekkelijker. Ook
de materiaalkeuze is belangrijk. Hoewel kasseien soms de
voorkeur hebben vanwege hun historische uitstraling, zijn ze
niet aangenaam voor fietsers. Comfortstroken zijn dan aangewezen.

Vanuit architectuur en openbaar domein kunnen lokale
overheden:
• stedenbouwkundige vergunningen afhankelijk maken van
het al dan niet voorzien van (inpandige) fietsenstallingen;
• fietsroutes voorzien van een comfortabele bestrating, ook in
historische gebieden waar kasseien liggen;

• kiezen voor fietsenstallingen die passen bij het meubilair
dat wordt gebruikt binnen de gemeente of stad;
• richtlijnen opstellen voor het plaatsen van fietsenstallingen
in het openbaar domein zodat foutieve plaatsing door onwetendheid wordt voorkomen;
• richtlijnen voor het gebruik van bewegwijzering voor fietsers naar belangrijke bestemmingen en fietsenparkings;
• functionele fietskaarten opmaken.
Verschillende steden zetten tegenwoordig in op ecologische
woonwijken, zoals Antwerpen, Ieper, Leuven, Maasmechelen, Peer en Gent.16 Mechelen ontwikkelt momenteel een
nieuwe ecologische woonbuurt met zo’n 280 nieuwe woningen, in het noordoosten van de stad. Er wordt ingezet op
energievriendelijke woningen en een omgeving die uitnodigt
tot buurtleven, sport en spel. De wijk wordt autoluw, met
gegroepeerde garages aan de buitenrand van het gebied. Op
deze manier wordt een wijk aangelegd waar langzaam verkeer
in het DNA zit.

2.4.4

Natuur en milieu

Ons huidige mobiliteitsbeleid heeft nadelige gevolgen voor
het leefmilieu. Dit besef is er al langer, maar is steeds tastbaarder. Overheden, organisaties en individuen denken na op
welke wijze zij kunnen bijdragen aan een beter milieu. Steden
en gemeenten tekenen milieuconvenanten en engageren zich
om in te zetten op een duurzaam beleid.
Er zijn verschillende planvormen zoals het klimaatactieplan,
een duurzaamheidsplan of een duurzaamheidsconvenant.
De fiets past uitstekend bij duurzaamheidsuitgangspunten
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2.4.3
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doordat er tijdens een trip geen uitstoot of geluidsoverlast
is. Ook infrastructuur is minder omvangrijk dan voor de auto.
Bovendien pleiten deze duurzaamheidsuitgangspunten voor
een ruimtelijke ordening waarbij zuinig wordt omgegaan
met ruimte en middelen. De fiets vaart wel bij nabijheid van
herkomst en bestemming, wat goed aansluit bij een streven
naar de compacte ontwikkeling van kernen. Zowel landelijke,
als meer stedelijke gemeenten hebben vaak een natuurbeleid.
Vanwege de fijnmazigheid van het fietsroutenetwerk is het interessant na te gaan op welke wijze fietsroutes door dergelijke
gebieden kunnen lopen.
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Vanuit natuur en milieu kunnen lokale overheden:
• actief inzetten op het halen van doelstellingen in milieuconvenanten;
• zones bepalen waar een hoge leefkwaliteit gewenst is: inzetten op milieuvriendelijke vervoerswijzen zoals de fiets;
• promotie van milieuvriendelijke vervoerswijzen door middel
van campagnes en financiële incentives;
• informatie verspreiden over de milieuvoordelen van fietsen;
• inzetten op het samengaan van natuur en fiets. Indien nodig kan worden gewerkt met beperkte toegankelijkheid in
tijd of aangepaste verlichting.

2.4.5

Economie

Winkels en bedrijven zijn gebaat bij een fietsvriendelijk beleid.
Een winkelgebied dat niet gedomineerd wordt door auto’s
biedt een aangenamere verblijfskwaliteit waardoor mensen
er langer willen vertoeven. Fietsers doen hun aankopen vaker
in lokale winkels, wat goed is voor de lokale economie. Hoewel
fietsers minder kopen per keer, komen ze vaker en spenderen
ze uiteindelijk meer. Meer fietsen leidt ook tot meer winkels
die fietsen verkopen, repareren of zelfs bouwen en allerlei
diensten die fietsgerelateerd zijn. In tegenstelling tot de auto,
is fietsgerelateerde economie relatief lokaal en ‘low tech’.
Dit biedt veel mogelijkheden voor lokale werkgelegenheid en
innovatie.
Fietsen en fietsers kunnen ook hinder geven, waardoor er
spanning ontstaat met lokale handelaars. Mag er worden
gefietst in de winkelstraten en wat doen we met geparkeerde
fietsen? Hoe groot is het probleem eigenlijk? Stel dat fietsers
met de auto zouden komen, dan zouden er erg veel extra
parkeerplaatsen nodig zijn. Regelmatig overleg tussen de
gemeente en handelaars is daarom belangrijk. Het is beter
om problemen tijdig te signaleren en gezamenlijk goede oplossingen te vinden dan ergernissen te laten groeien. Winkels
en ondernemers kunnen het fietsbeleid ondersteunen door
te investeren in voldoende fietsparkeerplaatsen en actief te
participeren in sensibiliseringsacties en promotie van fietsgebruik. Winkels kunnen daar ver in gaan, bijvoorbeeld door
fietstassen of fietskarren ter beschikking te stellen.
Ook vanuit de fietseconomie heeft de overheid bondgenoten:
fietshandelaars, fietsherstellers en fietskoeriers. Het inzetten
van fietskoeriers en fietstaxi’s draagt bij aan een aangenaam
verblijfsklimaat. Bovendien zijn fietskoeriers in drukkere gebie-

• de behoefte aan economische ontwikkelingen met duurzame bereikbaarheid in het achterhoofd afstemmen met het
ruimtelijk structuurplan;
• inzetten op klimaatneutrale karakter van de fiets door het
stimuleren van klimaatneutrale bedrijven en door het instellen van ambassadeurs, rolmodellen, enzovoort;
• de fiets als innoverende markt stimuleren: ondersteunen
van starters en herstarters;
• samenwerking stimuleren tussen universiteiten en hogescholen met lokale ondernemers, bijvoorbeeld voor productontwikkeling;
• stimuleren van kantoren, bedrijven en handelszaken in het
centrum van de stad of gemeente;
• gebruik maken van fietskoeriers voor leveringen in de buurt;
• gezamenlijk opzetten van stadsdistributiesystemen, gedeeltelijk per fiets;
• de fietseconomie betrekken bij fietscampagnes (sponsoring,
reclame);
• trekker zijn of aansluiten bij bestaande campagnes (Met
belgerinkel e.a.);

• inzetten op inclusief ondernemerschap. De fiets kan hier
een rol spelen in de zelfstandige mobiliteit van werknemers.

2.4.6

Sociaal beleid

Er bestaan verschillende raakvlakken tussen sociaal beleid en
fietsbeleid. Voor mensen met een laag inkomen is een fiets
voordelig. De aankoopprijs is veel lager en ook het onderhoud is budgetvriendelijk. Door een goed fietsklimaat in de
gemeente aan te bieden, wordt het voor mensen met lage
inkomens eenvoudiger om zich te verplaatsen en deel te nemen aan activiteiten. De lokale overheid kan hier ook actief
over communiceren met specifieke groepen en proberen om
weerstand voor fietsgebruik op te sporen en mee te werken
aan een oplossing.
De actoren van het sociaal beleid gebruiken de fiets als instrument om hun cliënten mobieler te maken. Zo kunnen
werkzoekenden een fietscursus volgen en krijgen ze een
(elektrische) fiets ter beschikking waardoor de kans op werk
verhoogt. Speciale fietslessen voor volwassenen die nog niet
kunnen fietsen, vergroten de mobiliteit en daarmee ook de
kansen op sociale integratie.
Vaak is er een samenwerking tussen meerdere organisaties,
zoals VDAB en lokale overheden. In het kader van sociale tewerkstelling zijn er al talrijke initiatieven rond het herstellen
en verhuren van fietsen. In sommige gemeenten wordt het
onderhoud van fietspaden uitbesteed met een sociale clausule in hun bestek.
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Vanuit economische invalshoek kunnen lokale overheden:

• bedrijven adviseren bij de opmaak van een bedrijfsvervoerplan;
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den vaak sneller dan koeriersdiensten per auto. Hinder door
stedelijke leveringen kan worden verminderd door het organiseren van stadsdistributie. Handelaars werken dan samen
waardoor het vrachtverkeer in het stedelijk gebied afneemt.
Bovendien kan stadsdistributie gedeeltelijk per fiets worden
gedaan. Hierdoor ontstaat een beter fietsklimaat en een aangenamer verblijfsgebied voor iedereen.

Vanuit sociaal beleid kunnen lokale overheden:
• regelmatig overleggen met handelaars;
• gebruik maken van fietskoeriers voor leveringen in de buurt;
• gezamenlijk opzetten van stadsdistributiesystemen gedeeltelijk per fiets;
• trekker zijn of aansluiten bij bestaande campagnes;
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• bedrijven adviseren bij de opmaak van een
bedrijfsvervoerplan.
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Werkzoekenden hebben vaak weinig geld en daardoor niet altijd de beschikking over vervoer. Vanaf januari 2015 stelt EcoVelo in Roeselare vijf gewone en vijf elektrische fietsen ter beschikking aan werkzoekenden en ingeschrevenen bij de VDAB.
Dankzij de steun van het stadsbestuur, kan een voordeeltarief
worden aangeboden voor de huur van de fiets, inclusief onderhoud en tussentijdse herstellingen. De fiets kan worden
gehuurd voor een periode van één dag tot enkele maanden.

2.4.7

Gezondheid en sport

Gezondheid is en blijft een belangrijk maatschappelijk thema. De koppeling van fiets en gezondheid is de laatste jaren
toegenomen omdat zij elkaar versterken. Om gezond te zijn,
moet men voldoende bewegen, liefst intensief gedurende
minstens 30 minuten per dag. Vijf kilometer fietsen zorgt voor
het verbranden van 100 kcal. Maar belangrijker nog: beweging
houdt de mens lichamelijk en geestelijk fit. Fietsen is dus goed
voor de gezondheid. Bovendien zorgt het voor het behoud van

een zekere autonomie op latere leeftijd, wat goed is voor het
sociale welbevinden.
De wielersport in Vlaanderen is razend populair. Ieder weekend stappen duizenden mensen op de fiets. Sommigen in
ploegverband in een sportclub, anderen dan weer meer recreatief. Deze clubs dragen bij tot de fietscultuur. De gemeente
kan een actieve rol spelen door inwoners te stimuleren om
te fietsen. Programma’s zoals start-to-mountainbike of het
uitzetten van bewegwijzerde MTB-parcours (in samenwerking
met BLOSO) passen perfect bij een actief beleid.
Recreatieve fietsers leren de omgeving kennen vanuit het
standpunt van een fietser en die ervaring kan worden doorgetrokken naar het dagelijks leven. Ook voor bestuurders en
plannenmakers die normaal gesproken vooral de auto nemen,
is recreatief fietsen belangrijk. Het toont hen eens te meer het
belang van een goed netwerk en goede infrastructuur.
Sportclubs en bedrijven moedigen steeds vaker hun leden of
werknemers aan om met de fiets te komen. Het aanbieden
van goede fietsvoorzieningen ter plaatse is belangrijk, maar
ook de route er naartoe moet vindbaar en (sociaal) veilig zijn.
Afstemming met de gemeente is dus belangrijk. Speciale
acties om leden of werknemers aan te moedigen om met de
fiets te komen, hebben effect. Wijzen op gezondheidseffecten
kan voor sommige groepen een belangrijke aanleiding zijn om
de fiets vaker op te nemen in het mobiliteitspatroon.

• activiteiten, zoals start-to-mountainbike, opzetten;
• samen met de clubs mountainbikeroutes en toeristische
routes uitstippelen;
• informatie verspreiden over de gezondheidseffecten van
fietsen;
• huisdokters, kinesisten, rusthuizen ondersteunen bij de
stimulering van actieve mobiliteit (waaronder fietsen) als
deel van therapie of behandeling.

Kaprijke is een kleine Oost-Vlaamse gemeente met ruim 6.000
inwoners en een geactualiseerd mobiliteitsplan. Kathy Blondeel
zet zich als schepen van sport hard in voor de fiets: “Recreatief
fietsen is natuurlijk een onderdeel binnen mijn portefeuille, maar
ook het dagelijks gebruik is belangrijk. En daar zet ik mij graag
voor in. De acties voor de fiets uit het mobiliteitsplan vormen een
leidraad hierbij. Steden en gemeenten in binnen- en buitenland
bieden belangrijke inspiratie. Het fietscongres in Zwolle (2014)
heeft bijvoorbeeld heel wat mogelijkheden getoond die ook in
een kleine gemeente zoals Kaprijke het fietsbeleid kunnen verbeteren. Over de grenzen kijken is een hele nuttige manier om
binnen de gemeente een tandje hoger te gaan.”

Onderwijs, opvoeding en jeugd

Het stimuleren van actieve mobiliteit is belangrijk voor kinderen en hun ouders. Het vergroot hun autonomie en zelfstandigheid, maar maakt hen ook weerbaarder in het verkeer.
De lokale overheid kan initiatief nemen om fietsen meer aandacht te geven in haar onderwijsinstellingen. Dit kan door het
opmaken van schoolovereenkomsten, schoolroutekaarten en
schoolvervoersplannen. Een gemeente kan ook de initiatiefnemer zijn voor fietspoolen, fietsregistratie, fietscontroles en
verkeerseducatieve routes. Verkeerseducatie is vaak ondergebracht bij de dienst mobiliteit en verkeer. Een fietsparcours
kan door de gemeente of door anderen worden georganiseerd
of gefaciliteerd. (zie ook paragraaf 4.6)
Naast het ondersteunen van scholen, kan de gemeente jongeren ook bereiken via jeugdbewegingen of sportverenigingen.
Zij kunnen hun leden actief aanzetten tot het fietsen naar en
tijdens de activiteiten. Een goede toegankelijkheid, veilige en
comfortabele fietsroutes naar de jeugdlokalen zijn belangrijk.
De lokale overheid kan ook ondersteuning bieden door politiebegeleiding bij fietsuitstappen of het uitlenen van fluorescerende hesjes.
Als u dichtbij de school, crèche of buitengewone kinderopvang
woont, is het aantrekkelijker om de fiets te pakken. Bij het toewijzingsbeleid kan rekening worden gehouden met de woonlocatie. Gemeenten sturen hiermee indirect het aandeel fiets.
Op de site van de gemeente kan informatie gegeven worden
over fietsen met Maxi-Cosi’s, kinderzitjes en fietskarren. Aanduiden van toegankelijke fietsenstallingen voor kinderfietsen
en fietskarren kunnen bewoners mee over de streep trekken
om meer te fietsen.

02 | Kies voor fietsen

• wielerclubs ondersteunen in hun werking (terreinen, middelen);

2.4.8
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Vanuit de invalshoek gezondheid en sport kunnen lokale
overheden:

Vanuit onderwijs, opvoeding en jeugd kunnen
lokale overheden:
• kindvriendelijke infrastructuur met veilige fietsvoorzieningen promoten;
• de afstand tot de woning meenemen bij toewijzing van
plaatsen in kinderopvang of scholen om die afstand zo kort
mogelijk te houden;

02 || Kies
01
Kies voor
voor fietsen
fietsen

• binnen nieuwbouw en renovatie voldoende fietsen- en buggyberging voorzien. Ook fietskarren en bakfietsen moeten
een plek kunnen krijgen;
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• zien dat toegangspoorten en deuren eenvoudig te openen
zijn met fiets of buggy in de hand en veilige verkeersafwikkeling;
• fietsenstallingen bij scholen en jeugdvoorzieningen voorzien;
• zorgen voor veilige schoolomgevingen, schoolstraten instellen, sensibiliseren over verplaatsing naar school, zoeken van
veilige schoolroutes;
• gebruik van fluohesje stimuleren in donkere maanden en
vrijwillig gebruik van de helm;
• stimuleren dat studenten aan de hogescholen en universiteiten de fiets gebruiken (nu heeft openbaar vervoer vaak
een groter aandeel).

2.5

Fietsbeleid brengt op

Fietstoerisme biedt een opportuniteit om meer mensen ook
voor functionele verplaatsingen op de fiets te krijgen. Het gaat
immers over een grote massa en de stap van af en toe naar
regelmatig fietsen hoeft niet zo groot te zijn. Recreatieve fietsers dragen ertoe bij dat het normaal is om fietsers tegen te
komen en zijn een uitnodiging om zelf ook eens de tweewieler
te nemen. Delen van het recreatieve netwerk worden ook
functioneel gebruikt als aangename routes.

Net zoals andere vervoersmodi kunnen de kosten en baten
van fietsen worden geëvalueerd volgens ‘klassieke’ economische methodes:

Fietstoerisme is ook een manier om de troeven van een gemeente onder de aandacht te brengen bij toeristen en om de
lokale economie te stimuleren. Toeristen lusten vaak een hapje en een drankje en ook overnachten behoort tot de mogelijkheden. Door samen te werken met omliggende gemeenten
kan worden gewerkt aan een aanbod dat fietsers meerdere
dagen binnen het gebied houdt. Het aanbieden van slechtweervoorzieningen vergroot de attractiviteit.

• Hoeveel kunnen we in fietsbeleid investeren vooraleer kosten baten overschrijden?

Vanuit de invalshoek toerisme kunnen lokale overheden:
• toeristische knooppuntenroutes ontwikkelen;
• fietskaarten maken;
• bewegwijzering voor fietsers voorzien;
• fietsvriendelijke horeca en overnachtingsmogelijkheden
stimuleren;
• fietsrecreatie promoten.

• Wat is de maatschappelijke waarde van fietsen nu?
• Wat is het verlies indien we niet meer zouden fietsen?
• Wat is de winst indien er x-aantal fietsers bijkomen?

• Hoe verhouden kosten-batenratio’s van fietsprojecten zich
tot kosten-batenratio’s van andere projecten?
Een studie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toont dat
de baten van het fietsbeleid in 2012 al vier tot zeven maal
groter waren dan de kosten.17 Bij een ambitieus fietsbeleid
worden de baten naar verhouding alleen maar groter. De
extra overheidsuitgaven om fietsgebruik aan te moedigen
en de kosten door extra verkeersongevallen stijgen beperkt,
terwijl elke fietser extra meer voordelen oplevert voor milieu,
gezondheid, aantal files, transportuitgaven van huishoudens
en openbaar vervoerkosten. Ook de lokale economie vaart wel
bij meer fietsers.
HEAT is een kosten-batenanalysetool waarmee een inschatting gemaakt wordt van de effecten van fietsen.18 De tool is
ontwikkeld door de World Health Organization (WHO) en
wordt veel gebruikt. De European Cycling Federation (ECF)
heeft met behulp van HEAT becijferd dat de interne en externe voordelen van fietsen (gebaseerd op een gemiddeld
fietsaandeel van 7,4%) meer dan 400 euro per persoon per jaar
bedragen.19,20
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Recreatie en toerisme
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2.4.9

2.5.1

Natuur en milieu

02 | Kies voor fietsen

Op verschillende manieren kan de fiets zijn steentje bijdragen
aan het creëren van leefbare steden en gemeenten. Vaak
wordt de focus gelegd op gebieden met een verblijfsfunctie,
zoals centrumgebieden en woonwijken, maar dat is niet persé
nodig. Ook de randen van steden en landelijke gebieden mogen leefbaar zijn. Meer fietsen draagt daar zeker aan bij.
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Wat zijn de milieuvoordelen van fietsen? De milieu-impact
bij de productie van een fiets is vele malen minder dan die
van een auto. Een fiets levert weinig hinder op omdat fietsen
nauwelijks geluid produceert en geen uitlaatgassen en fijn
stof uitstoot. Als er meer wordt gefietst, dan worden er minder kilometers gereden met de auto of met openbaar vervoer.
Een fietser heeft geen of weinig (fossiele) brandstoffen nodig,
dus dit heeft een positief effect op de uitstoot van schadelijke
stoffen zoals broeikasgassen, nitraten en fijn stof.
Een fietser neemt zowel rijdend als stilstaand minder ruimte
in beslag waardoor minder verharding nodig is. Minder auto’s
betekent minder files en daardoor ook minder verliestijd door
files. Ook dit is een voordeel van het vervangen van autotrips
door de fiets.

2.5.2

Gezondheidseffecten door meer bewegen

Fietsen heeft een positief effect op de gezondheid, bijvoorbeeld bij (kans op) overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes
en depressies.21 Mensen die regelmatig fietsen (ongeveer
2000 km per jaar) zijn minder vaak ziek en leven langer. Het
overlijdensrisico als gevolg van ziektes reduceert sterk. Hierbij
werd rekening gehouden met specifiek gedrag binnen de onderzoeksgroep, zoals hobby’s en socio-economische gegevens.
De studie laat ook zien dat regelmatig fietsen over beperkte

afstanden het meeste effect heeft. Meer dan drie uur per dag
fietsen heeft geen extra positief effect meer.
Vaak wordt bij de inschatting van gezondheidseffecten onderscheid gemaakt naar leeftijdsklasse. Voor kinderen en jongeren is het vooral van belang dat ze veel bewegen omdat dit bijdraagt aan een goede lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.
Voor ouderen is beweging belangrijk om zo gezond mogelijk
te blijven. Ook voor deze groep draagt beweging – en dus fietsen – bij aan een beter fysiek gestel en een beter geheugen.
Gezondere mensen doen minder vaak een beroep op sociale
voorzieningen en gezondheidszorg en zijn daardoor dus ook
nog ‘economisch voordeliger’.
Fietsen is effectief in de strijd tegen obesitas en overgewicht.
Uit een recent grootschalig internationaal onderzoek22 blijkt
dat drie omgevingsfactoren een belangrijke invloed hebben
op overgewicht. Mensen die in hun directe woonomgeving
toegang hebben tot winkels, banken, restaurants, clubs, verenigingen en andere voorzieningen, blijken minder kans te
hebben op overgewicht en obesitas. Wonen in de stad, waar alles gemakkelijker bereikbaar is te voet of met de fiets, leidt dus
tot een lagere Body Mass Index in vergelijking tot wonen aan
de rand van de stad of op het platteland. Beschikbaarheid van
veilige fiets- en wandelroutes is de tweede bepalende factor.
Mensen die in hun directe woonomgeving fiets- en wandelroutes konden gebruiken in straten waar auto’s niet te snel rijden
en het verkeer niet heel druk was, hadden ook een lagere Body
Mass Index. Ten slotte bleek ook een groot onveiligheidsgevoel
aanleiding te geven tot meer overgewicht en obesitas. Wereldwijd kan overgewicht en obesitas worden aangepakt door
omgevingen te creëren waar winkels en andere voorzieningen
gemakkelijker bereikbaar zijn en waar het veilig is om zich te
voet of met de fiets te verplaatsen in het verkeer.

Vaak wordt gedacht dat fietsen gevaarlijker is dan autorijden.
Dit klopt alleen als we het aantal ongevallen afzetten tegen de
afstand. Het is eerlijker om het aantal ongevallen af te zetten
tegen de verplaatsingstijd. De tijd die we dagelijks spenderen
aan verplaatsingen is redelijk constant. Risicocijfers die worden uitgedrukt per tijdseenheid laten zien dat één uur fietsen
ongeveer even gevaarlijk is als één uur autorijden. Als we naar
afstand kijken, dan is fietsen inderdaad drie keer gevaarlijker.23
Meer fietsers onderweg heeft een veiligheidseffect.24 Een
grotere aanwezigheid in het straatbeeld, maakt andere
weggebruikers alerter. Een ander voordeel is dat de kans dat
bestuurders en plannenmakers zelf fietser zijn, toeneemt. En
eigen ervaring speelt een belangrijke rol bij het inbedden van
de fiets in de verschillende beleidsterreinen. Iemand die zelf
af en toe de fiets neemt, zal minder snel vergeten dat er aan
‘de fiets’ gedacht moet worden bij het maken van beleidsplannen of ontwerpen. Bovendien zijn mensen met fietservaring
alerter op problemen die fietsers ondervinden, variërend van
putten in de weg tot gebrek aan veilige stallingen.

2.5.4

Investeren in fiets is niet duur

Fietsen zijn erg ruimte-efficiënt, zowel als ze stilstaan als
wanneer ze rijden. De investeringen die moeten worden
gedaan voor een fietser zijn daardoor veel lager dan de investeringen voor gemotoriseerd verkeer. Ook het onderhoud
is goedkoper. Minder auto’s heeft een positief effect op de
kosten van infrastructuur. De investeringen in de fiets per
inwoner zijn de afgelopen tijd toegenomen in Vlaanderen,
maar nog altijd lager dan in Nederland of Denemarken.
Om een goede kwaliteit te kunnen bieden zijn nu eenmaal
investeringen nodig. Daar staat tegenover dat er minder in

infrastructuur voor de auto hoeft te worden geïnvesteerd,
vooral als er sprake is van een duidelijk modal shift richting de
actieve modi.25

2.5.5

Meer fietsen is goed voor de lokale economie

Veel fietsen is goed voor de lokale economie. Verschillende
studies hebben becijferd dat een toename van fietsers leidt
tot meer jobs, onder meer voor verkoop, onderhoud, herstellingen en verhuur van fietsen en fietskoeriers. Bovendien zijn
het weinig gespecialiseerde banen die door een brede laag van
de bevolking aantrekkelijk zijn. Zo zou voor Brussel een ambitieus fietsbeleid kunnen leiden tot 230 extra jobs.26 Ook de
indirecte economische effecten zijn niet te verwaarlozen. Omdat fietsers vaker hun aankopen doen in lokale winkels, zal de
lokale economie profiteren van een ambitieus fietsbeleid. En
werknemers die met de fiets komen, zijn minder vaak afwezig
zijn dan niet-fietsende collega’s.
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Meer fietsen is veiliger
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2.5.3

2.6

Oproep tot actie
Tips voor een goed fietsbeleid

Zorg voor een positieve en rationele beeldvorming
• Zorg voor een positieve beeldvorming rondom de fiets.

02 || Kies
01
Kies voor
voor fietsen
fietsen

• Geef het goede voorbeeld en laat zien dat fietsen een logische keuze is.
• Werk samen met strategische partners op lokaal niveau om
draagvlak te creëren.
• Zet in op rationele argumenten om mensen te overtuigen:
fietsen is snel, gemakkelijk en goedkoop en biedt ook vrijheid.
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Behandel fietsen als een vanzelfsprekende
verplaatsingswijze
• Behandel ‘de fietser’ als een evidente en volwaardige verkeersdeelnemer en maak fietsverkeer een regulier onderdeel van het verkeersbeleid.
• Hanteer bij het opstellen van beleid en het ontwerpen van
infrastructuur steeds het STOP-principe als leidraad.
• Investeer voor de auto waar auto’s gewenst zijn en creëer
fietsbare gebieden en routes waar fietsers gewenst zijn en
auto’s geen of minder prioriteit hebben.
• Bied fietsers minstens hetzelfde comfort als automobilisten.

Speel in op ontwikkelingen

Durf ook moeilijke keuzes te maken

• Zet in op een dynamisch en leeftijdsbewust fietsbeleid. Evolueer mee in functie van de fietsers in uw stad of gemeente:
langere afstanden, meer fietsers en andere modellen zoals
bakfietsen. Denk altijd aan de rijdende en stilstaande fiets.

• Een goed autoplan kan een zeer goed fietsplan zijn. Fietsers
zijn gebaat bij ‘automaatregelen’ zoals het verlagen van de
snelheid om mengen mogelijk te maken. Fietsers kunnen
ook gebaat zijn bij het knippen van routes en circulatiemaatregelen om de hoeveelheid verkeer te beperken.

Zet in op specifieke acties om de kwaliteit te vergroten
Tips voor gemeenten die een
versnelling hoger willen gaan

Gebruik het vraagvlak voor het versterken van het fietsbeleid
• Houd rekening met het ‘vraag’vlak vanuit de maatschappij
door het voeren van een proactief beleid dat zo nodig wordt
bijgestuurd.
• De fiets is een stadvriendelijk vervoermiddel. Zet meer
mensen aan tot fietsen door ervoor te zorgen dat stedelijke
gebieden fietsvriendelijk zijn met aangename, veilige en
comfortabele routes.
• Fietsen in landelijk gebied is aangenaam. Vooral als er niet
al te veel auto’s rijden. Geef fietsers in het buitengebied
de ruimte die ze verdienen. Durf in gebieden waar de auto
geen prioriteit heeft, duidelijk in te zetten op de fiets.

• Zorg voor een integraal fietsbeleidsplan dat vertrekt vanuit
de verschillende beleidsdomeinen zodat alle aspecten die
van belang zijn aan bod komen.
• Werk actieplannen uit voor specifieke domeinen waar vanuit het oogpunt van de fietser veel winst gemaakt kan worden, zoals fietsparkeren, fietsendiefstal of missing links.
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• Zorg voor voldoende actuele informatie voor fietsers: lessen
e-fietsen, fietsregistratie, fietscontroles, wegenwerken, enz.

• Zet de auto op dieet. Minder auto’s op de weg is een keuze
voor de fietskwaliteit en trekt nieuwe fietsers aan. Ontmoedig de auto als keuze voor de korte ritten.
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• Zorg voor een nauw overleg met de verschillende beleidsdomeinen en benader die vanuit het oogpunt van de fietser:
ruimtelijke ordening, sport, architectuur, jeugdwerk, enz.
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03

We beschrijven manieren om het huidige fietsbeleid eerst te
analyseren en daarna in te bedden in bestaande plannen. We
geven inspiratie voor het linken aan andere beleidsdomeinen
en het zoeken naar mogelijke partners. En we gaan dieper in
op het communiceren errond en hoe een fietscultuur te creëren in uw stad of gemeente.
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In dit hoofdstuk reiken we een aantal overtuigende instrumenten aan voor beleidsmakers. Maar eerst zoeken we uit
waar het fietsbeleid al staat. Fietsen is een thema dat mensen
interesseert en activeert om te participeren in het beleid. Het
is geen geïsoleerd thema. Zelfs zonder een fietsbeleidsplan
kan er al veel worden gedaan, zoals aandacht hebben voor
fietsen in het mobiliteitsplan of als thema in een actieplan
voor toerisme. Fietsbeleid kan worden geïntegreerd in ruimtelijke uitvoeringsplannen en er kunnen richtlijnen worden gevolgd om in samenwerking met de provincies het bovenlokaal
fietsroutenetwerk uit te bouwen.
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VERANKER FIETSBELEID

Voor wie maakt u fietsbeleid?

Op een doordeweekse dag tussen 7:30 en 9:00 is dat voor

100 300
meter fietspad
bouwen

3-5
fietsstraten
inrichten

tiestroken
markeren

600

aanschaffen

15
euro

90

euro

Maar er passen wel 6 fietsers
op 1 parkeerplaats voor een auto. Wat
overeenkomst met 6 x 15 = 90€ per uur.

   Een pool met

50
100
huurfietsen
tot

instellen

Wat kan u doen met 50.000€?

35KM
fietsroute
bewegwijzeren

50

overdekte en verlichte

fietsparkings
inrichten

(race, mountainbike)

Fietser besteden per uur
minder, namelijk 15 €
per uur.

Een automobilist besteed per
bezoek aan een winkelcentrum
gemiddeld 24€ per uur

fietsbeugels

sportfietsers

50

fiets-controledagen
organiseren

1

100
fietstrainingen
aanbieden

per uur

24
euro

10KM
fietssuggestot

bromfietsers

plooifietsers

per uur
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x6

4%

4%

4%

elektrisch
fietsers

Op een parkeerplaats van een auto
(13 m2) passen zes fietsen.
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x1

2%

4%
bakfietsers

per uur

81%

stads’fietsers

fietscoOördinator

aanstellen voor 1,5 jaar

Veel Vlaamse steden en gemeenten werken hard aan het verbeteren van de positie van de fiets, van infrastructuur tot sensibilisering. Maar als we de fiets op de kaart willen zetten als
één van de meest logische transportmiddelen voor dagelijkse
verplaatsingen, dan kan het nog beter. In sommige steden en
gemeenten moet een grote stap worden gezet, in andere gaat
het er vooral om verder te gaan op de ingeslagen weg.
Niet alleen in Vlaanderen beweegt er wat. Ook in Brussel, Wallonië en het buitenland staan de ontwikkelingen op fietsvlak
niet stil. Deze ontwikkelingen bieden veel inspiratie. Het warm
water hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden.
Een goed fietsklimaat is het resultaat van een fietsbeleid dat
enerzijds stevig is verankerd in de dagelijkse beleidspraktijk
en anderzijds wordt gemonitord en bijgestuurd. De huidige
situatie en de ambities voor de toekomst vormen het uitgangspunt.

Het lokaal beleid evalueren en monitoren en de resultaten
inzetten voor verbeteringen, kan op verschillende manieren.
Niet alleen de concrete resultaten tellen, maar ook de wijze
waarop het fietsbeleid is ingebed in de politieke en administratieve besluitvorming.
Het is nuttig om een evaluatie-instrument te gebruiken dat
speciaal is ontwikkeld voor fietsbeleid. Belangrijk is dat alle relevante partijen en domeinen worden betrokken in het proces
en dat de resultaten worden gebruikt. De volgende instrumenten zijn speciaal ontwikkeld voor de evaluatie van fietsbeleid:
• zelfevaluatie met behulp van BYPAD;
• prestatieanalysetool CHAMP;
• Fietsberaad QuickScan.
De verschillende evaluatiemethodes hanteren een gelijksoortige indeling waarbij het volgende onderscheid wordt
gemaakt:
• planning: beleid, monitoring en organisatie;

3.1.1

Huidig beleid als startpunt

In elke stad of gemeente is er een vorm van fietsbeleid, al dan
niet specifiek benoemd. De wijze waarop de fiets onderdeel
is van het lokale beleid vormt de uitgangssituatie voor lokale
acties.
Een goed fietsbeleid is een belangrijk instrument om de fiets
verder op de agenda te zetten en het gebruik ervan te stimuleren. Er is niet één juiste manier, geen vast recept dat moet
worden gevolgd. Een fietsvriendelijk lokaal beleid steunt op
een samenspel van actoren.

• acties: veilig fietsen, ontwerp en infrastructuur, fietsparkeren, fietscultuur en campagnes, diensten en services;
• effecten: fietsgebruik.
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Fietsbeleid 2.0
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BYPAD staat voor Fietsbeleid Audit (Bicycle Policy Audit). De
kracht van BYPAD is dat de zelfevaluatie wordt uitgevoerd
door de politieke verantwoordelijken, de administratie en de
gebruikers. Na een BYPAD van de stad Sint-Truiden werd het
mobiliteitsplan herzien en een masterplan fiets opgesteld.
Daarin zat onder andere het uitbreiden van het fietsnetwerk,
‘fietspeters’ voor een structurele kwaliteitscontrole en het
verplichten van een fietsenberging bij nieuwbouw of grondige
renovatie. Ook de afgelopen jaren werden enkele fietsacties
verder uitgewerkt, met telkens een nominatie voor Fietsgemeente/Fietsstad in 2012 en 2015 als kers op de taart.
Het CHAMP-project bracht zeven Europese fietssteden samen.
Door praktijken en ervaringen uit te wisselen en successen
en mislukkingen te analyseren, willen de CHAMP-steden hun
fietsbeleid verbeteren en optimaliseren en nieuwe ideeën
verzamelen om van de fiets een nog veiliger en aantrekkelijker
stedelijk vervoermiddel te maken. Bij de lancering van het
CHAMP-project werd een prestatieanalysetool ontwikkeld
(zelfanalyse, peer-review en gap-analyse). Hiermee kunnen
steden hun bestaande fietsbeleid beoordelen en de sterke en
zwakke punten ervan identificeren.
Om gemeenten op een laagdrempelige manier zicht te geven
op hun fietsbeleid, ontwikkelde Fietsberaad Vlaanderen een
QuickScan die voor het eerst toegepast werd voor de gemeente Lint. De scan kan zelf of onder begeleiding van een neutrale,
externe partij worden uitgevoerd. De scan bestaat uit drie
stappen: een vragenlijst, een fietstocht in de gemeente en
een afsluitende bespreking. De methodiek wordt ook ingezet
voor het coachingstraject fietsbeleid dat de VSV organiseert.
De QuickScan is beschikbaar in de kennisbank van Fietsberaad
Vlaanderen.

3.1.2

Monitoring en evaluatie: weet wat speelt

Waar wordt er gefietst, waar worden fietsen gestald, waar
worden fietsen gestolen, waar vinden ongevallen plaats? Wie
fietst er, naar waar en waarom? Hoe hard wordt er gefietst,
waar moet lang worden gewacht? Welke routes worden er
gevolgd?
Tot op vandaag weten we veel meer over het gemotoriseerd
verkeer waardoor veel investeringen in functie van autoverkeer makkelijker te verantwoorden zijn. Nu de fiets als
verplaatsingsmiddel aan terrein wint, groeit het besef naar
het belang van gerichte investeringen. Momenteel bestaat er
geen eenduidige methode om cijfermateriaal over fietsers en
fietsen te verzamelen, maar er is wel een grote ontwikkeling
gaande op dit terrein. Dat is niet alleen zo in Vlaanderen, maar
ook in de rest van Europa.

Er zijn allerlei data beschikbaar die ook voor lokaal
beleid kunnen worden ingezet. Onderzoeken zoals
het OVG Vlaanderen, de Stadsmonitor, de
Woon-werkdiagnostiek en BELDAM bieden interessante basisdata. De provincie Antwerpen is gestart met de Fietsbarometer waarbij alle gemeenten telapparatuur en instructies
krijgen om fietsers te tellen. De informatie wordt centraal
verzameld door de provincie waardoor ook een gemeentegrensoverschrijdend beeld ontstaat. Op Vlaams niveau wordt
het verzamelen van telcijfers gesystematiseerd waardoor de
vergelijkbaarheid toeneemt. Fietsberaad speelt hierin een
belangrijke rol met de Fietstelweek.

Maar de fietsdata zijn ook belangrijk om te bepalen waar
bijvoorbeeld een fietsstraat kan worden ingevoerd. Voorlopig
zijn de data enkel beschikbaar voor de stad, maar de schepen
wil deze data vrij toegankelijk maken, om zo andere organisaties aan te moedigen nieuwe toepassingen te creëren.
Methodes zoals mobiliteitsdagboekjes, enquêtes en focusgroepen worden ingezet om kwalitatieve informatie te verzamelen, bijvoorbeeld over het verplaatsingsgedrag of attitudes
ten aanzien van fietsen. Voor dergelijk onderzoek zijn veel
manieren mogelijk, variërend van schriftelijk, per computer,
face-to-face, telefonisch of via een smartphone applicatie. Ook
hoe u de vragen stelt, varieert: van gestructureerd tot open of
in een groep. Belangrijk is dat de gegevens die worden verzameld, passen bij het meetdoel. Om het steden en gemeenten
wat makkelijker te maken, stelde de Vlaamse Overheid een
handleiding op met de belangrijkste uitgangspunten en richtlijnen.
Veel steden en gemeenten weten weinig over het aantal
rijdende en stilstaande fietsen. Tellen biedt inzicht in het feitelijk gebruik en de evolutie ervan. Een telling kan manueel
gebeuren, maar ook met behulp van apparatuur. Soms is een
eenmalige telling voldoende, soms is een langere periode
gewenst.
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Cijfers en statistieken vertellen een boodschap door de wijze
waarop ze geanalyseerd en gepresenteerd worden. Vergeet
daarom niet om kritisch te zijn, want er worden soms fouten
mee gemaakt. Gegevens die vooral onder ouderen worden
verzameld, zijn niet van toepassing op alle gezinnen. Informatie die onder fietsers wordt verzameld, is niet automatisch
van toepassing op niet-fietsers. Informatie over een specifieke
route, geeft geen antwoord op de routes waar niet wordt gemeten.

De stad Kortrijk houdt haar verkeersdata bij en gebruikt ze onder meer om het verkeersmodel te kalibreren en om prioriteiten
vast te leggen. Ze heeft ondertussen van bijna alle straten een
beeld van de verkeersintensiteit (alle modi, inclusief fietsers).
Zowel fietsintensiteit als ongevallenstatistieken zijn richtinggevend voor het bepalen van de prioriteiten in het fietsbeleid.
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Het verzamelen van data dient een doel. Op welke vragen is
een antwoord gewenst? Wat wordt er met de data gedaan?
Welke data zijn al aanwezig? En wat kan een gemeente ermee
in haar beleid? Het is altijd belangrijk om vooraf goed na te
denken over de kennishiaten die aangevuld moeten worden
en hoe nieuwe informatie aansluit bij bestaande. Meten om
te meten heeft geen zin. Meten om te weten wel. Eenvoudige
observaties of manuele tellingen geven al veel nuttige informatie, maar soms is het aangewezen om andere technieken
te gebruiken.

03 | Veranker fietsbeleid

Het tellen van stilstaande fietsen geeft inzicht in de parkeerbehoefte. In grote fietsenparkings kan zo worden aangegeven
waar nog vrije parkeerplekken zijn, net zoals bij autoparkings.
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Omdat het tellen van fietsers en fietsen nog niet tot de standaard behoort, is het bij het plaatsen van telapparatuur nuttig
om na te gaan of fietsers gedetecteerd kunnen worden en of
de bijgeleverde software ook in staat is om fietsers te herkennen. Bij manueel tellen is het zinvol om apart fietsers op te
nemen. Onder andere Gent, Antwerpen en Leuven plaatsten
telpalen om te bewijzen dat de fietser meetelt. De fietstelpalen zijn gekoppeld aan fietstellers die met glasvezelstrips
werken.

3.1.3

Nieuwe technieken helpen een handje

Recent zijn initiatieven ontwikkeld om meer informatie te
verzamelen over de kwaliteit van fietspaden en fietsroutes en
het feitelijke gedrag van fietsers. Opvallend is dat het in eerste instantie vooral burgers of belangenverenigingen waren
die de digitale mogelijkheden aangrepen om hun standpunt
(“Het kan en moet beter!”) kracht bij te zetten.
Een smartphone is een laagdrempelig en uniek locatiegevoelig
meetinstrument. Het kan worden gebruikt om de route of het
snelheidsverloop op een traject te registreren, de kwaliteit van
het wegdek in kaart te brengen door het meten van trillingen
of feedback te vragen aan gebruikers over bijvoorbeeld knelpunten.

Ook kunnen de gps-data worden gekoppeld aan kaartmateriaal of verkeersdata. Hierdoor kan inzicht worden verkregen
in voorkeuren van fietsers. Waar wordt er wel of niet gefietst?
Vallen de effectief gebruikte routes samen met het beoogde
fietsnetwerk van de gemeente? Waar verliezen/winnen fietsers tijd?
Er zijn inmiddels veel populaire applicaties voor smartphones
die gratis of tegen betaling beschikbaar zijn en waarmee fietsgegevens en routes worden geregistreerd. Individuele fietsers
gebruiken ze om hun eigen (sportieve) prestaties te bekijken
of te delen met andere sportievelingen. Andere applicaties
maken een groep aan waarbinnen de prestaties van de leden
in kaart worden gebracht. De gegevens van deze applicaties
blijven vaak in commerciële handen en zijn bijgevolg niet
rechtstreeks bruikbaar voor beleidsondersteuning.
Daarnaast worden applicaties ontwikkeld om gerichte beleidsrelevante data te verzamelen. Die data geven een gedetailleerd beeld van het actuele fietsgebruik, de netwerkkwaliteit
en het fietspotentieel (bereikbaarheid) en dit voor verschillende bevolkingsgroepen en -profielen, maar ook de daadwerkelijke fietssnelheden en wachttijden, momenten dat er gefietst
wordt, routekeuze en omrijdfactor zijn eruit af te leiden. Zo’n
onderzoeken zijn laagdrempelig omdat veel mensen een
smartphone hebben.
Er worden momenteel veel producten ontwikkeld om de informatie die in gps-data zit op een hanteerbare manier beschikbaar te krijgen en te visualiseren. Een greep uit het aanbod:
Rate-your-ride werd in 2013 gelanceerd en sluit aan bij het
platform Bike to Work. Fietsers konden hun woon-werkrou-

RouteCoach bestaat uit een mobiele applicatie voor
Android-toestellen waarmee u dagelijks uw verplaatsingen
registreert en gecoacht wordt naar een betere mobiliteit. De
toepassing geeft gebruikers feedback over hun verplaatsingen
in persoonlijke statistieken: kostprijs, CO2-uitstoot, tijdsduur, …
Ook worden adviezen gegeven op maat van de eigen mobiele
lifestyle: een andere route, een ander tijdstip, een andere manier van verplaatsen. Tijdens een periode van vier maanden
werden gemiddeld 500 ritten per dag geregistreerd. Met de
verzamelde data werden mobiliteitskaarten gemaakt van
onder meer werkelijke reistijden en transportkeuzes.
De Fietstelweek van Fietsberaad is een voorbeeld van het combineren van verschillende meetmethodes. Bestaande tellussen en
telslangen worden gecombineerd met manuele tellingen en een
app (Fietsberaad fietstelapp). Allemaal met als doel om het fietsen zo goed mogelijk in kaart te brengen. De verzamelde data
komen op een open dataplatform dat iedereen kan consulteren.

Statistieken over ongevallen

Fietsers zijn kwetsbaar, de impact van een ongeval is groot.
Het is daarom belangrijk om voortdurend te werken aan het
voorkomen van ongevallen. Infrastructuur en bijbehorende
snelheidsregimes spelen een grote rol, evenals het aantal
kruisingen tussen fietsers en auto’s.
Verschillende organisaties in Vlaanderen onderzoeken verkeersveiligheid en ook de rol van de fiets daarin. De resultaten
van deze onderzoeken worden verwerkt in richtlijnen, maar ze
zijn ook bruikbaar om na te gaan waarom op een specifieke locatie of in een situatie veel ongevallen met fietsers gebeuren.
De ongevallenregistratie in officiële statistieken biedt veel informatie over de geregistreerde ongevallen. Vaak gaat het hier
om ongevallen met dodelijk afloop of ernstig letsel. Een fietser
met letsel die zich na een ongeval in het ziekenhuis meldt,
wordt niet automatisch opgenomen in de statistieken. Eenzijdige ongevallen (waarbij geen andere partij betrokken is) en
ongevallen met licht letsel worden vaak niet geregistreerd in
de officiële statistieken. Voor de fietsveiligheid zijn deze ongevallen wel relevant. Er wordt vaak van uitgegaan dat dit aantal
veel hoger is dan het geregistreerde aantal gewonden.
De officiële statistieken worden gebruikt om zwarte punten met
fietsers te detecteren en typische ongevallensituaties te herkennen. Ongevallen kunnen te maken hebben met verschillende
aspecten, zoals het ontwerp van de infrastructuur, staat van het
wegdek, aanwezigheid van obstakels, zichtbaarheid en gedrag
van fietsers of andere weggebruikers. Observaties zijn een goed
middel om een beter zicht te krijgen op de problematiek. Op
speciale locaties worden ook camera’s gebruikt, eventueel aangevuld met telapparatuur. Ook nieuwe oplossingen worden getest
en geëvalueerd door observaties en metingen. Samenwerking
tussen de wegbeheerder en de politie is hierbij noodzakelijk.
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BikePrint is ontwikkeld in het kader van het Interreg-project
NISTO door verschillende overheden en onderzoeksinstellingen. De toepassing ontwikkelde een praktische en gebruiksvriendelijke internetpagina waar data op eenvoudige wijze
te consulteren zijn. BikePrint past in de lijn van instrumenten
voor interactieve planvorming, zoals de mobiliteitsscan en de
bereikbaarheidskaart.

3.1.4
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te beoordelen en knelpunten aangeven. Via internet werden de
resultaten van alle gebruikers samen bekeken en geanalyseerd.
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De politiezone Antwerpen verzamelt en analyseert al jaren
ongevallendata om een beter zicht te krijgen op achterliggende oorzaken en er beleidsrelevante aanbevelingen uit te halen.
In nauwe samenwerking tussen de politie, de stad en omliggende gemeenten, worden ook nieuwe oplossingen getest en
geëvalueerd.
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In april 2008 organiseerde de stad Antwerpen de eerste stedelijke Staten-Generaal van de verkeersveiligheid, in Vlaanderen
nog steeds een uniek initiatief. Iedereen die in Antwerpen bij
verkeersveiligheid betrokken is, werkt dan samen aan een plan
om het verkeer in de stad veiliger te maken. Er worden prioriteiten bepaald en engagementen genomen. Elke twee jaar
worden de gedane inspanningen geëvalueerd en bijgestuurd.
De stad en haar partners nemen ook telkens nieuwe engagementen op. Voor alle modi worden inspanningen geleverd
op de het vlak van educatie, infrastructuur, handhaving en
betrokkenheid.

3.1.5

Kies een strategie die past

Doel van het fietsbeleid is om mensen op de fiets te krijgen
en te houden. Niet alleen voor recreatieve, maar ook voor
functionele, dagelijkse verplaatsingen. Een hoger fietsaandeel
kan worden omgezet in een concreet percentage, eventueel
opgesplitst in doelgroepen, gebiedstype of motief.
Het fietsaandeel typeert, samen met de mogelijkheden om te
fietsen, het ontwikkelingsniveau van het mobiliteitsbeleid van
een stad of gemeente. Hoe veilig, gemakkelijk, aangenaam
en attractief is het momenteel om te fietsen en de fiets te
stallen? Dit wordt voor een groot deel bepaald door de mate
waarin infrastructuur geschikt is voor fietsers, maar ook de
hoeveelheid en snelheid van autoverkeer. Bovendien speelt

de mate van verstedelijking en spreiding van functies een rol.
Korte afstanden tussen start en bestemming zijn voordelig
voor de fiets. Een grote mate van autoafhankelijkheid is juist
negatief.
Over het algemeen geldt de regel dat als de fietsmogelijkheden
verbeteren, het aandeel fietsers stijgt. In Vlaamse steden en
gemeenten waar nu al veel wordt gefietst, is de infrastructuur
meestal ook behoorlijk goed. Een hoog aandeel fietsers terwijl
een goede infrastructuur ontbreekt, komt bijna niet voor.
Toch is het niet altijd zo helder. Sommige steden en gemeenten investeerden al veel in fietsinfrastructuur en toch wordt
er niet veel gefietst. Hoe komt dit? Omgekeerd komt het voor
dat er ondanks matige fietsinfrastructuur toch al een behoorlijk aantal fietsers zijn. Hier is het potentieel groot omdat het
aannemelijk is dat nog meer mensen de fiets zullen pakken bij
betere omstandigheden.
Voor het bepalen van de juiste mix beleidsmaatregelen is het
zinvol om een strategie te kiezen die past bij het ontwikkelingsniveau.1 Dit verschilt vaak binnen een stad of gemeente, simpelweg omdat de fietsmogelijkheden niet overal even goed
zijn. Voor de verschillende types van maatregelen kunnen
vervolgens meetbare doelstellingen worden geformuleerd die
passen bij de strategie. De focus op bepaalde maatregelen
verschuift naarmate het aandeel fiets stijgt.
Maak fietsen mogelijk: Als de fietsmogelijkheden gering
zijn, investeer dan in fietsbare woonomgevingen en veilige
fietsvoorzieningen langs hoofdstraten. Dat is noodzakelijk
om veilig te fietsen. In dit stadium is het ook belangrijk om
mensen op de fiets te krijgen, bijvoorbeeld door te focussen op
woon-werkverkeer en woon-schoolverplaatsingen.
Ook de gemeente zelf kan bijdragen tot meer fietsers in het
straatbeeld door het goede voorbeeld te geven.

3.1.6

Informeer en motiveer

Cijfers, data en feiten zijn niet alleen interessant om het
beleid te voeden. Ze kunnen gebruikt worden om burgers te
informeren, te doen nadenken en zelfs om hun gedrag te
sturen. Deel resultaten van tellingen met het grote publiek via
de gemeentelijke website. Dat kan wanneer ‘open data’
worden gebruikt die vrij beschikbaar worden gesteld.2
Verschillende actoren zijn benieuwd naar fietsdata.
Informeren kan rechtstreeks of ‘live’ via een digitaal scherm
dat aangeeft hoeveel fietsers er al zijn voorbijgereden op één
dag, week, gemiddeld, … Telpalen met een directe weergave
hebben enkel zin op een drukke fietsroute. Ze informeren niet
alleen over het aantal fietsers, maar motiveren ook fietsers die
er langskomen. Of ga nog een trapje verder en analyseer eerst
de data voordat u ze communiceert.
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Streef naar nog meer fietsers: Bij een hoog aandeel fietsers is
het vooral een uitdaging om mensen op de fiets te houden.
Fietsers verwachten een hoger kwaliteitsniveau en ook het
grote aantal vraagt om aanpassingen in de infrastructuur,
zoals bredere fietspaden of grotere fietsenstallingen. Het is in
dit stadium belangrijk om fietsers goed te informeren over het
fietsbeleid en ze te belonen. Geef aan dat de fiets een goede
en logische keuze is.
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Krijg meer mensen op de fiets: Wanneer er meer infrastructuur is gerealiseerd, verschuift de focus naar samenhang en
kwaliteit van het netwerk. Door een verschuiving naar langere
afstanden op de fiets moet het netwerk soms verder worden
uitgebreid. Omdat er al een goed netwerk van fietsroutes
aanwezig is, wordt het makkelijker om verschillende groepen
mensen te overtuigen om ook te gaan fietsen.
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DENK AAN
EEN 50 JARIGE
INWONER

DENK AAN
EEN 5 JARIGE

3

ZOU JE HEN
SAMEN LATEN
FIETSEN NAAR
DE MARKT

ZO JA,
DAN IS HET
VEILIG GENOEG

ZO NEE, DAN IS
ER NOG WERK
AAN DE WINKEL

Er bestaat geen kant en klaar recept voor een lokaal fietsbeleid. Veel gemeenten hebben al een ver uitgebouwd beleid
waarin de fiets sterk verankerd is, terwijl bij andere gemeenten aandacht voor de fiets sterk afhangt van de inbreng van
individuen. Ook de omvang van gemeenten verschilt sterk.
Sommige gemeenten hebben een sterk uitgebouwde mobiliteitsdienst en veel mobiliteits- en fietsexpertise in huis. Bij
andere gemeenten is expertise beperkt, maar het enthousiasme groot.
Eigenlijk kan iedere gemeente een goed fietsbeleid opzetten
door het inbedden van de fiets in de verschillende beleidsdomeinen en structureel samen te werken met belangrijke
actoren. Hou daarom rekening met de eigenheden van de
gemeente of stad bij het bepalen van acties en maatregelen.
Hiervoor kunnen tools uit hoofdstuk 3.1 worden ingezet. In dit
hoofdstuk geven we aan hoe de fiets een plek kan krijgen in
het gemeentelijk beleid.

3.2.1

Ambities van het bestuur

Steden en gemeenten stellen bij aanvang van een legislatuur
een document op in de vorm van een visie, een bestuursakkoord of een beleidsnota, waarin de krijtlijnen voor het gemeentelijke beleid worden geschetst. Dit vormt het kader voor
het gemeentelijk beleid en is ook gekoppeld aan de begroting.
Mobiliteit kan specifiek aan bod komen in een dergelijke visie.
En ook de fiets kan hierin een rol spelen.
De fiets kan op verschillende manieren worden opgenomen
in een gemeentelijke visie. Hasselt profileert zich als een bereikbare stad met een netwerk dat snel en veilig is voor de

fiets. Ook fietsparkeren en de toeristische ontsluiting van een
belangrijke historische site per fiets worden specifiek gemeld.
Gent kiest nadrukkelijk voor een stadsvriendelijke mobiliteit
met een scala aan acties zoals het stimuleren van fiets- en
autodelen, het ontwikkelen van blauwe assen als wandel- en
fietsverbinding of het aanbieden van fietsverhuur bij Park and
Ride-locaties. Het nieuwe parkeerregime en het invoeren van
een totaal nieuwe circulatie binnen de stadsring (tegen eind
2016) zal een grote impact hebben op het autoluwer maken
van de stad. Turnhout wil een leefbare stad zijn. In het bestuursakkoord van de stad is dan ook expliciet opgenomen dat
een fietsactieplan wordt opgesteld. “Een stad is leefbaar als je
er op een goede en veilige manier volgens het STOP-principe
kan bewegen en verplaatsen”, staat er in het bestuursakkoord
van Turnhout.

3.2.2

Fiets in het mobiliteitsplan en ander
gemeentelijk beleid

Een mobiliteitsplan is het kader voor het gewenste duurzame
lokale mobiliteitsbeleid en bij uitstek een beleidsplan waarin
de krijtlijnen voor het fietsbeleid vorm moeten krijgen. Iedere
gemeente in Vlaanderen heeft inmiddels een mobiliteitsplan.
Een mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien jaar en kan
een doorkijkperiode van dertig jaar omvatten. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen, het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen en
de provinciale fietsplannen vormen een belangrijk kader.
Het STOP-principe vormt de leidraad voor een mobiliteitsplan
en de uitwerking daarvan in concrete acties. Dit wordt ook
door het Mobiliteitsdecreet zo gesteld. Bij het maken van keuzes gaat de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens.

03 | Veranker fietsbeleid

Beleid maken
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3.2

Start met het bieden van kwaliteitsvolle assen en voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer en de auto
worden daarna toegevoegd. Door ‘omgekeerd’ te ontwerpen
worden de kansen voor de fiets sterk vergroot.
Wat kan er zoal worden geregeld in het mobiliteitsplan? Een
paar voorbeelden:
• neem de fiets mee in evaluatie en monitoring;
• benoem een trekker voor fietsbeleid;
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• werk aan een netwerk van veilige en aantrekkelijke fietsroutes;
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• bied voldoende veilige fietsenstallingen aan;
• versterk combinatie openbaar vervoer en fiets;
• lanceer gerichte campagnes voor specifieke doelgroepen;
• bouw diensten en services met sociale werkgelegenheid uit;
• stel een Werkgroep Fiets in met externe actoren.
Sinds 2007 kan een gemeente een ‘sneltoets’ uitvoeren om na
te gaan of het huidige mobiliteitsplan nog actueel is en welke
herzieningen nodig zijn. Een gemeente kan kiezen tussen drie
sporen: herziening mobiliteitsplan, verbreden en verdiepen of
actualisering. Om er voor te zorgen dat fietsen optimaal wordt
meegenomen in het mobiliteitsplan, is het belangrijk dat de
trekkers van het fietsbeleid, betrokken zijn bij de opmaak van de
sneltoets. Dit is het moment om onderwerpen te agenderen.
Bij een mobiliteitsplan hoort ook een participatietraject op
maat dat best meteen bij de beslissing tot opmaak/bijsturing
van het mobiliteitsplan wordt opgezet. Burgers moeten namelijk
de mogelijkheid hebben tot inspraak bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en het evalueren van het mobiliteitsbeleid.

Kansen voor de fiets

Fiets als onderdeel van multimodale knooppunten
• deelfietsen
• veilige en comfortabele fietsenstallingen
• cargofietsen
> bij opstellen (master)plannen en beoordeling
bouwaanvragen

A.1

A.3

Ruimtelijke planning

Nabijheid van functies en voorzieningen stimuleren
• cmpacte stad / kernen
• benutten van inbreidingslocaties
• locatiebeleid / functiemenging
> in Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
Benutten van (lineaire) groenstructuren
(rivieren, kanalen, spoorlijnen, heirbanen, dijken)
> in Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen en Landschapsbeheersplannen

A.2

Strategische ruimtelijke projecten met
voorbeeldfunctie en/of grote invloed op
verkeer en mobiliteit

Fijnmazig net in ruimtelijke plannen voorzien
• doorsteken creëren / bestendigen
• ontvlechten van stromen indien gewenst
> Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
Toegankelijkheid voor fiets waarborgen
• toegangen duidelijk te vinden vanaf fietsroute
• toegangen stallingen bereikbaar vanaf fietsroute
> bij beoordelingen bouwaanvragen

Categorisering van wegen en hun
ruimtelijke gevolgen

Op wegen met belangrijke verkeersfunctie (en hoge snelheid)
ruimte voor fietspaden voorzien (bij de selectie en bepaling
van het snelheidsbeleid moet dit een rol spelen)
> in mobiliteitsplan en (voor)ontwerp wegeniswerken
Boomstructuur voor gemotoriseerd verkeer is
fietsvriendelijker dan een rasterstructuur
> in mobiliteitsplan
Streven naar grote aaneengesloten gebieden met een lage
snelheid
• zone 30 binnen is de norm voor het mengen van fiets en auto
• in het buitengebied is zone 50 mogelijk bij lage
intensiteiten en vooral lokaal verkeer
> in mobiliteitsplan en in aanvullende reglementen
Robuust hoofdnetwerk autoverkeer
(en daardoor minder verkeer in verblijfsgebieden):
• passende kwaliteit en goede doorstroming
• bewegwijzering die doorgaand verkeer op het hoofdnet houdt
> in start- en projectnota’s en in
bewegwijzeringsplannen
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Ruimtelijke ontwikkelingen
en hun mobiliteitseffecten
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WERKDOMEIN A

WERKDOMEIN B

Netwerken per modus (STOP-principe)

Kansen voor de fiets
B.1

Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen
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Streven naar grote gebieden met lage verkeersintensiteiten
en lage snelheden
• hoogwaardige fietsroutes door autoluwe of autovrije gebieden
> in mobiliteitsplan en in aanvullende reglementen

sterk fietsbeleid |

64

B.2

Fietsroutenetwerk

Kwalitatief hoofdnet fiets uitbouwen
• hoofdnetwerk fiets laten aansluiten bij ruimtelijke
hoofdstructuren i.v.m. leesbaarheid en ‘mental map’
• bundel routes bij het naderen van een belangrijke
bestemming
• geef de hoofdroutes ruimte. Denk aan een fietsstraat of
ruime fietspaden.
• schenk de nodige aandacht aan onderhoud
> in mobiliteitsplan of fiets(beleids)plan
Fijnmazig netwerk uitwerken
• BFF aanvullen met gemeentelijke hoofdroutes fiets
• fijnmazig netwerk als aanvulling
• beperkt eenrichtingsverkeer, doorsteekjes, trage wegen
doorlopende straten en parallelroutes om het
fietsroutenetwerk te verfijnen
• belangrijke barrières vanwege drukke wegen of spoor- en
waterwegen wegwerken
> in mobiliteitsplan of fiets(beleids)plan

B.3

Openbaarvervoernetwerk

Fiets op openbaarvervoerroutes
• alleen indien nodig
• afspraken over medegebruik, bv. afstand houden,
fiets voorsprong geven bij verkeerslichten
• fietsvriendelijke bestrating rondom rails op hoofdfietsroutes
> in mobiliteitsplan of fiets(beleids)plan,
in openbaarvervoerplannen

B.4
(Her)inrichting van wegen    
Vergroten van de fietsbaarheid door te streven naar grote
gebieden met lage verkeersintensiteiten
• snelheidsregime dat mengen van auto en fiets toelaat
• fietsstraten om hoofdroutes fiets te benadrukken
> in mobiliteitsplan en in aanvullende reglementen
Fietsinfrastructuur minimaal volgens de norm
• fietsvriendelijke verkeerslichten (maximale wachttijden)
• voldoende ruimte
• juiste materialen (bij voorkeur asfalt, vermijd
kleinschalige elementen)
• aandacht voor aansluitingen en continuïteit
• sociaal en verkeersveilig
• onderhoud fietspaden (inclusief ijs- en sneeuwvrij maken)
> in start- en projectnota’s en in (voor)ontwerpen
van wegeniswerken

B.5

Parkeerbeleid   
Woningen en publieke gebouwen voorzien van voldoende en
hoogwaardige fietsenstallingen
• stimuleer bouwheren en architecten
> in overleg, in brochures, in stedenbouwkundige
verordeningen en in een belastingreglement op het
ontbreken van parkeerplaatsen
>verplichting afdwingen met Bouwcode

Beleidsmatige maatregelen
• fietsparkeren onderbrengen binnen het parkeerbedrijf
• fietsparkeren financieren uit inkomsten parkeertarieven auto
• onderhoud en net houden van fietsenstallingen voorzien
Haltes en overstappunten
• fietsenstallingen per fiets bereikbaar langs fietsroute
• kwalitatieve stallingen (overdekt en verlicht)
• minimaal tijdsverlies bij stallen van de fiets
• stalling met bewaking of toezicht
• deelfietsen
• fietsreparatiekit en publieke fietspomp
• uitleen van buggy’s, rollators, enz.
• fietsenstallingen en perrons uitrusten met hellingen,
eventueel trap met goot aan weerszijden
• fietsenstallingen bereikbaar via fietsroute
		
> In mobiliteitsplan kwaliteitseisen haltes en overstappunten opnemen in het openbaarvervoernetwerk

3.2.3

Thematische plannen en Fietsbeleidsplan

De fiets maakt deel uit van het mobiliteitsplan en is ingebed in
verschillende andere domeinen. Voor thema’s die complex zijn
of waarvoor gerichte aandacht nodig is, kan een thematisch
plan worden opgesteld. De keuze voor een thematisch plan
hangt sterk af van de problematiek en van de onderwerpen
waarvoor extra aandacht nodig is. Een paar mogelijkheden:
• fietsparkeren;
• fietsdiefstal;
• missing links;
• recreatieve routes;
• fiets in landelijk/stedelijk gebied;
• schoolroutes.
Verschillende gemeenten hebben een afzonderlijk fietsbeleidsplan. Het voordeel hiervan is dat alle acties rond de fiets overzichtelijk gebundeld worden in één plan. Dit komt de samenhang
ten goede en is eenvoudiger te coördineren. Bovendien is het een
handige manier om met verschillende actoren te communiceren
over hun rol bij het ontwikkelen of uitvoeren van acties.
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Aanbod fietsparkeersystemen
• kies een aanbod van parkeersystemen voor gebruik in de
openbare ruimte, rekening houdend met doelgroepen
(en parkeerduur)
> opstellen van een fietsparkeerplan
• ondersteun bedrijven, handelaars en bewoners bij het aanschaffen en de locatiekeuze van hoogwaardige stallingen
> Ondersteuning door advies aan te bieden,
gemeentelijk subsidiereglement

De gemeente Evergem actualiseerde haar mobiliteitsplan via
de procedure ‘verbreden en verdiepen’. Fietsnetwerken was
één van de geselecteerde thema’s. Binnen de gemeente moeten de belangrijke attractiepolen worden verbonden en over
de grenzen heen dient het lokaal netwerk verbinding te geven
naar buurgemeenten, in hoofdzaak Gent en Eeklo. De omkaderende maatregelen zoals fietsstallingen, fietsvergoedingen,
controle op fout parkeren op voetpaden en fietspaden, promoten fietsregistratiemogelijkheden, ... moedigen het gebruik
ervan aan.
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• geef zelf het goede voorbeeld
> in planning onderhoud opnemen bij bestaande
gebouwen, in bestekken opnemen bij renovatie en
nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen

WERKDOMEIN C

Ondersteunende maatregelen
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C.1
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Vervoersmanagement met bedrijven,
diensten, scholen, evenementen.  

Vervoersplan
• fietspromotie
• fietsvergoeding
• fietsenstallingen voor medewerkers en voorzieningen
zoals lockers en douches
• aanbieden van (test)fietsen
• fietsen tussen locaties stimuleren
• duurzaam parkeerbeleid
Pendelfondsproject aanvragen
> advies geven bij het opstellen van vervoersplannen
> ondersteunen bij indiening Pendelfondsproject

C.2

Tarifering

Hogere parkeertarieven stimuleren fietsgebruik
>aandachtspunten bij bepalen parkeertarieven
Meenemen van fiets op openbaar vervoer stimuleren
door gunstige tarieven

C.3

Algemene sensibilisering. Marketing,
informatie en promotie naar doelgroepen   

• opzetten van communicatiestrategie fiets met aandacht
voor verschillende doelgroepen
• betrekken van ‘ambassadeurs’ bij sensibilisering
• over beleidsdomeinen heen (sportdienst ook promotie voor
fiets met andere insteek, bewegen of recreatie, …)
• belangrijke evenementen gebruiken om fiets te laten
meeliften in het geheel

C.4
Handhaving    
Fiets inbrengen in structureel overleg met politiezone
• snelheidsbeleid
• mengen van fiets en autoverkeer
• dubbelrichtingsfietspaden
• fietsdiefstal
• handhaving foutgeparkeerde auto’s op fietspaden
•…
> in zonaal veiligheidsplan en operationele planning
C.5

Beleidsondersteuning

Zorg voor trekkers van het fietsbeleid
• vanuit mobiliteitsdienst of vanuit een andere dienst
• betrek schepen en de burgemeester
• neem zelf zoveel mogelijk de fiets
Betrek fietsers in gemeentelijke adviesorganen
> Fietsersbond of andere geëngageerde
fietsers als lid van de gemeentelijke begeleidingscommissie en gemeentelijke verkeerscel
Zorg voor een fietsbudget
> in de BBC/meerjarenbegroting: voorzie deze
budgetten als afzonderlijke posten of maak een
kruisverwijzing naar de relevante posten
Kennisopbouw
• vorming op gebied van fiets voor mensen van allerlei
betrokken diensten (weet waarom fiets zo belangrijk is)
> In opleidings-/vormingsplan fiets opnemen
• organiseer gezamenlijk (bestuur, ambtenaren)
werkbezoeken naar goede en inspirerende projecten

Monitoring en evaluatie

Ga na of er nieuwe ontwikkelingen zijn op fietsvlak die
meegenomen moeten worden in beleid

1.

Stel een werkgroep ‘Fietsdiefstal’ samen. Geef de leiding
ervan in handen van de preventiedienst van gemeente of
politiezone. Zoek samenwerking met de andere gemeenten binnen de politiezone.

2.

Betrek alle actoren van de veiligheidsketen, bijvoorbeeld
de preventiedienst, de politie, de lokale en sociale actoren,
het parket, de NMBS en De Lijn.

3.

Betrek ook andere geïnteresseerden bij de strijd tegen
fietsdiefstal, zoals gemeentelijke diensten voor mobiliteit
en ruimtelijke ordening, fietshandelaars, producenten van
fietsen en sloten en de Fietsersbond.

4.

Maak een actieplan met een langetermijnvisie:
a) analyse van het fenomeen fietsdiefstal;
b) bepalen van doelstellingen en acties;
c) evaluatie van de bereikte doelstellingen op basis van
indicatoren.

5.

Ontwikkel maatregelen op lokaal niveau en pas ze ook
toe. Geef prioriteit aan bepaalde locaties (zoals stationsomgeving, schoolomgevingen, …)

6.

Voorzie een gemotiveerd team dat het actieplan opvolgt,
evalueert en bijstuurt op basis van betrouwbare indicatoren.
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C.6

Neem fiets systematisch mee in monitoring
en evaluatie
• tel fietsers en gestalde fietsen regelmatig op
dezelfde locatie om evolutie te kunnen bepalen
• voer regelmatig een evaluatie uit van de progressie
die de fiets maakt
• analyseer het huidige beleid en de ontwikkeling met
de Fietsberaad Quick Scan en andere evaluatie tools.

Een belangrijke sleutel tot het verminderen van fietsdiefstal
en vandalisme ligt in een sterk lokaal beleid waarin verschillende actoren samenwerken. Het opstellen van een lokaal
fietsdiefstalplan is een sterk middel. Onderstaande stappen
zijn gebaseerd op de Leidraad Fietsdiefstal van de FOD Binnenlandse Zaken:
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• werk samen met andere gemeenten,
maak gebruik van hun kennis
• zoek interactie met fietsers van onderuit
(burgerinitiatieven)
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Bij het opmaken van het Parkeerplan Gent stelde de stad fietsparkeerrichtlijnen op. Een fietsparkeerrichtlijn zorgt er voor dat
er passende maatregelen getroffen worden voor de fietser bij
ruimtelijke ontwikkelingen. De aantrekkelijkheid van het fietsgebruik wordt mee bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit
van de fietsparkeervoorziening bij herkomst en bestemming. De
fietsparkeerrichtlijn draagt daarmee bij aan het stimuleren van
het fietsgebruik en levert een positieve bijdrage aan het verminderen van de fietsparkeerdruk op de openbare ruimte.
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De bestaande parkeerrichtlijnen voor fietsen, zoals opgenomen in het Algemeen Bouwreglement voor woonontwikkelingen, bleven behouden. Maar ook voor andere functies
(bv. kantoren, supermarkt en commerciële dienstverlening)
werden richtlijnen vastgelegd. Voor fietsen worden enkel
minimumrichtlijnen vastgelegd. Een ontwikkelaar mag meer
fietsenstaanplaatsen voorzien dan minimaal wordt gevraagd.
Er wordt geen maximumrichtlijn vastgelegd, dus er is geen
beperking op het aantal toelaatbare fietsenstaanplaatsen.
http://www.mobiliteitgent.be/sites/default/files/media/20141029_
Deelnota_parkeerrichtlijnen_V2.pdf

3.2.4

Personeel en middelen

Voor het uitvoeren van een fietsbeleid is het belangrijk dat er
budget en personeel is. Afhankelijk van de grootte van de gemeente is dit anders georganiseerd. Wat is belangrijk voor een
goed fietsbeleid?

Wat is beter voor een goed fietsbeleid: eigen of ingehuurde
kennis? Dit hangt sterk af van de mogelijkheden binnen een
gemeente en de uitdagingen. Basiskennis op het gebied van
mobiliteit en communicatie en sensibilisering is noodzakelijk.
Door zelf veel te fietsen, ontstaat ook een goed beeld van de
lokale situatie. Deze terreinkennis is nodig bij het detecteren
van knelpunten en het bepalen van doelstellingen. Voor specifieke onderwerpen kan het erg zinvol zijn om kennis in te
huren, bijvoorbeeld rondom fietsparkeren, verkeersveiligheid,
of sensibiliseringscampagnes.

Middelen

Voor het realiseren van een fietsbeleid zijn middelen nodig.
Behalve eigen middelen kan de gemeente in sommige gevallen een beroep doen op subsidies van andere overheden en
participeren in Europese projecten. Door strategisch te onderhandelen kunnen soms ook private middelen aangesproken
worden in PPS constructies. Zo kan de aanleg van een fietsverbinding of fietsbrug als voorwaarde of stedenbouwkundige
last worden opgenomen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning. Ook sponsoring en ‘crowdfunding’
kunnen worden ingezet voor de (mede)financiering van specifieke evenementen of projecten.

Een PPS onderscheidt zich van een klassieke overheidsopdracht doordat zowel de private partij(en) als de overheid tijd
en middelen vrijmaken om te werken aan een gemeenschappelijk doel. Centraal in deze vorm van samenwerking staat een
win-winsituatie. De overheid kan via deze manier gebruikmaken van innovatie- en denkkracht van de private partners. Een
PPS is geen burgerinitiatief maar een samenwerkingsovereenkomst tussen de overheidsdienst en private organisaties.

Een jaarlijks budget voor fietsen in de begroting heeft natuurlijk voordelen: het geeft planningszekerheid en is belangrijk
voor het realiseren van projecten op midden en lange termijn.
Het budget voor fietsen kan geïntegreerd zijn in verschillende
begrotingsposten zonder dat dit direct zichtbaar is, bijvoorbeeld het instellen van een zone 30 of maatregelen die sluipverkeer in een verblijfsgebied weren.

03 | Veranker fietsbeleid

Een fietsbeleidsplan (zelfs in de vorm van een eenvoudige
actietabel) is nuttig om het overzicht te bewaren en de taken
tussen de diensten duidelijk te verdelen.
Verschillende gemeenten hebben een fietsambtenaar die alles
wat met fiets te maken heeft, coördineert. Het gaat dan niet
alleen om mobiliteit in strikte zin, maar ook om de andere relevante domeinen zoals gezondheid, sociaal beleid en woningbouw. Dit kan ook een deeltijdse taak zijn. Het is belangrijk
dat een fietsambtenaar niet op een eiland zit, maar fietsmaatregelen integreert binnen de verschillende beleidsdomeinen.
Uiteindelijk zou de fiets een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn bij het uitvoeren van beleid.

3.2.5
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Iemand aanduiden die het geheel overziet, is essentieel. Zoek
een trekker die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de
verschillende maatregelen. Het is belangrijk dat een trekker
breed kijkt, dus ook buiten zijn eigen dienst. Vaak is het een
ambtenaar van de mobiliteitsdienst, maar dat hoeft niet.
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Een fietsbudget geeft helderheid over de financiële mogelijkheden voor een langere periode en de financiële ruimte om
specifieke fietsmaatregelen te kunnen uitvoeren. Voor een
goed fietsbeleid is het cruciaal om ook middelen te reserveren
voor onderhoud. Het gaat dan om onderhoud van nieuw uitgevoerde maatregelen, maar ook om het sneeuwvrij houden
van fietspaden of het frequenter maaien van bermen.
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Sommige gemeenten reserveren een gedeelte van het budget
voor een specifieke actie zoals het aanleggen van 100km fietspaden in Antwerpen. Een fietsbudget kan ook als stok achter
de deur werken. Als er elk jaar een budget is opgenomen voor
fietsmaatregelen (voor verschillende domeinen), wordt de
gemeente ook gestimuleerd om acties te ontwikkelen.
Het budget voor de fiets is klein vergeleken met
budget voor verkeer en vervoer in het algemeen.
Minder uitgeven voor de auto betekent dat er meer overblijft
om te investeren in de fiets.
De Vlaamse overheid biedt lokale overheden verschillende
manieren van samenwerking en financiering aan. Voor fietsinfrastructuur is momenteel het volgende instrumentarium
beschikbaar:
Meer informatie hierover: www.mobielvlaanderen.be

Wanneer

Praktisch

Samenwerkingsovereenkomst I

Nieuwe gewestweg of
herinrichting

Gewest: aanleg of
herinrichting

Aanbestedende overheid:
gewest of gemeente

Gemeente: aansluitingen lokale wegennet

Samenwerkingsovereenkomst
VI

Verbintenis voor aanleg of verbetering van
fietsinfrastructuur
langs gewestwegen

Gewest subsidieert
reële kostprijs:
• 100% indien BFF
• 80% indien geen BFF
Gemeente: uitvoering
werken

Projectsubsidie

Alternatief voor gewestweg (achteraf
geen fietsvoorzieningen langs gewestweg
meer mogelijk)

Gewest: 100% kostprijs
studie en aanleg. Ook
kosten voor verwerving
van gronden

Fietsfonds

Aanleg nieuwe fietsvoorzieningen en verbetering
bestaande voorzieningen
langs gemeentewegen
die op het BFF zijn
geselecteerd.

Kosten uitvoering
minimaal 80%:
• Gewest: 40%

Gemeente: beheer

• Provincie:
minimaal 40%

Het BFF is een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk op
provinciaal niveau dat kernen en attractiepolen met fietsvoorzieningen met elkaar verbindt. Het is in eerste instantie
bestemd voor de afwikkeling van woon-werk-, woon-school- of
woon-winkelverkeer, maar ook een kapstok voor lokale fietsroutes die de gemeenten bepalen in hun mobiliteitsbeleid. Het
netwerk is in 2001 in opdracht van de Vlaamse overheid door
de provincies in samenwerking met de gemeenten uitgetekend.
Het netwerk bestaat uit 3 soorten routes: fietsostrades/hoofdroutes, bovenlokale functionele routes en alternatieve bovenlokale routes. Elke soort route heeft een eigen voorkeursinrichting.

Een fietsroute is zo aantrekkelijk als haar zwakste schakel. Een
onveilig of ontbrekend stuk in een route, doet fietsers omrijden of afzien van dat traject. Met het project 100 km fietspad
engageerde de stad Antwerpen zich voor de legislatuur 20072012 tot de (her)aanleg van 100 km veilige en comfortabele
fietspaden (hoofdzakelijk asfalt). De stad heeft de districten
gestimuleerd om fietspaden aan te leggen door subsidies
optimaal te gebruiken en de helft van de aanleg te betalen uit
het Districtsontwikkelingsfonds (DOF) waarin middelen met
verschillende begrotingscodes zijn samengebracht.

Sint-Pieters-Leeuw heeft een lange traditie van systematisch
investeren in de fiets. Maatregelen voor de fiets staan altijd in
de begroting waardoor continuïteit van beleid wordt gewaarborgd. Het grootste deel van het budget gaat naar infrastructuur, maar er wordt ook geld gereserveerd voor communicatie
rond nieuwe projecten. Momenteel zijn de budgetten voor
de fiets ongeveer even groot als die voor autogerelateerde
maatregelen. Dat heeft vooral te maken met de investeringen
in specifieke fietsinfrastructuur. Bij investeringen in wegen is
overigens fietsvriendelijkheid ook een belangrijk uitgangpunt.

Het aanleggen van fietsinfrastructuur vormt een belangrijk
onderdeel van de totale kosten voor fietsbeleid. Infrastructuur
is belangrijk omdat het de basis vormt voor een fietsbare omgeving. Langs wegen met een verkeersfunctie is gescheiden
fietsinfrastructuur noodzakelijk. Hier mag niet op bezuinigd
worden. In verblijfsgebieden kan gemengd verkeer zonder
aparte fietspaden of fietssuggestiestroken. Als we kijken naar
de uitgaven, dan zien we dat markeringen een klein, maar
toenemend deel van de uitgaven innemen.
Naast infrastructuur voor de rijdende fiets is stallen een cruciaal
onderdeel. Op basis van Nederlandse ervaringen, zou ongeveer
13% van het budget besteed moeten worden aan fietsparkeren.

3.2.6

Slim investeren

Een fietsbudget is over het algemeen gelimiteerd. Soms is niet
eens duidelijk hoe groot het budget is omdat het verdeeld is
over verschillende bevoegdheden (mobiliteit investeert geld,

03 | Veranker fietsbeleid

Gemeenten die een onderdeel van het BFF-netwerk willen realiseren kunnen een beroep doen op het Fietsfonds (zie boven).
De provincie zorgt voor inhoudelijke begeleiding van het project en regelt bovendien een groot deel van de subsidiering.
Aan de realisatie van het netwerk worden hoge eisen gesteld,
vooral met het oog op de veiligheid en het comfort voor de
fietser op lange termijn.

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van EU-gelden en
mogelijkheden die worden geboden in het fietsfonds. Sint-Pieters-Leeuw kiest er al 15 jaar voor om ‘asgewijs’ te verbeteren.
Een traject wordt vaak opgedeeld in een aantal deelprojecten
zodat er steeds nieuwe dossiers kunnen worden voorbereid.
Dat betekent dat de dossiers parallel lopen. Terwijl het ene
bijna kan worden uitgevoerd, wordt het andere opgestart.
Het planvormingsproces neemt normalerwijze ongeveer een
jaar in beslag. Burgers en belanghebbenden worden vanaf het
begin betrokken en weten ook dat de gemeente tijd neemt om
het plan op punt te zetten. Inmiddels zijn vele assen verbeterd
en verschuift de aandacht naar de overgebleven grote assen
en een aantal quick wins met de invulling van missing links.
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Het netwerk kan worden gewijzigd omwille van nieuwe ontwikkelingen zoals bedrijventerreinen, maar ook indien er betere routes voorhanden zijn.
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sociale economie voert maatregelen uit, enz). Het is zaak
om de middelen die er zijn efficiënt in te zetten. Uit ervaring
weten we dat ongeveer 25% naar personeel gaat, 55% naar
infrastructuur, ongeveer 15% naar fietsparkeren en 5% naar
promotie, sensibilisering en educatie.
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Per domein kan worden bepaald welke grote uitgaven noodzakelijk zijn om de fietskwaliteit zichtbaar te vergroten. Het
zijn de zogenaamde grote-impactmaatregelen. De keuze voor
het soort maatregelen is afhankelijk van de fase waarin het
fietsbeleid zich bevindt. Een startende gemeente doet er goed
aan om eerst veel geld te investeren in het op orde brengen
van gescheiden fietsvoorzieningen langs verkeerswegen
omdat veiligheid noodzakelijk is. Een gemeente die dit soort
infrastructuur al beter op orde heeft, kan kiezen voor grote
kwaliteitsverbeteringen zoals het investeren in missing links.
Een fietsbrug of fietstunnel is duur (wel altijd nog veel goedkoper dan een brug of tunnel voor autoverkeer), maar heeft
een belangrijk effect op de directheid van de routes. Meer
bestemmingen zijn binnen fietsafstand.
Daarnaast is er een heel groot aanbod aan eenvoudige maatregelen met een grote fietsimpact. Probeer altijd een deel
van het budget hiervoor te reserveren. Fiets en auto kunnen
worden gemengd in verblijfsgebieden. Voorwaarde daarbij
is dat het gebied autoluw wordt gemaakt, bijvoorbeeld door
doorgaand autoverkeer te weren. Een doodlopende straat kan
soms eenvoudig worden omgezet in een doorlopende straat.
Door aan te geven dat het fietsnetwerk doorloopt, wordt gebruik gestimuleerd. Ook het actief realiseren van doorsteekjes
en een beleid rond trage wegen kan wonderen doen. Lokale
kennis kan perfect worden ingezet bij het bepalen van geschikte locaties voor dergelijke maatregelen.

Een integraal fietsbeleid is gebaat bij een goede samenwerking met verschillende partijen:
• samenwerking tussen buurgemeenten om de heraanleg
van fietspaden op eenzelfde manier aan te pakken en het
comfort voor de fietser te garanderen;
• samenwerking met politie om de handhaving op een structurele manier in te bedden;
• structureel overleg met de verschillende diensten van de
NMBS en De Lijn voor een naadloze aansluiting van fietsen
op openbaar vervoer;
• samenwerking met de Gezinsbond en de lokale sportafdeling voor de ontwikkeling van een nieuwe campagne om
meer mensen op de fiets naar de gemeentelijke sportinfrastructuur te laten komen.

Gent voert structureel overleg met de top van De Lijn en
AWV. Ze zitten tot driemaal per jaar samen. Op dit overleg
worden vooral de grote strategische dossiers besproken en
‘hangende’ zaken uitgeklaard. Naast deze overlegmomenten,
zijn er uiteraard nog veel bilaterale contacten met bijvoorbeeld Infrabel en de NMBS in het kader van de verschillende
projecten en de lopende dossiers.

3.3.1

Intergemeentelijke samenwerking

Een fietsbeleid voeren houdt niet op bij de eigen inwoners van
de stad of gemeente. De fietser zou niet mogen merken waar
de gemeentegrens eindigt en een nieuwe begint. Bij de aanleg
van de fietssnelwegen op provinciaal niveau is een samenwerking met de verschillende gemeenten vanzelfsprekend
en worden dezelfde eisen gehanteerd voor uniformiteit en
herkenbaarheid.
Gemeenschappelijke dilemma’s, problemen en uitdagingen
aanpakken kan bijdragen aan een beter beleid. Gemeenten
leren van elkaar en worden gedwongen om duurzame oplossingen te zoeken die ook vanuit het standpunt van de andere
gemeente zinvol zijn. Samenwerken dwingt tot het zoeken
van globale oplossingen en radicale keuzes. Wanneer goede
afspraken worden gemaakt is een intergemeentelijke samenwerkingscontract een zinvolle manier om budgetten te besparen. Ook kan worden gekozen voor een intergemeentelijke
mobiliteitsdienst waarin verschillende specialisaties worden
samengebracht. Een fietsambtenaar kan daar deel van uitmaken.
Als de reikwijdte van een plan of project over de gemeentegrenzen gaat, worden de verschillende gemeentelijke begeleidingscommissies gebundeld in een gezamenlijk bovenlokaal
overlegplatform: de Intergemeentelijke Begeleidingscommissie of IGBC. De beslissing tot de instelling van een IGBC wordt
genomen door de verschillende betrokken gemeenten via een
gemeentelijk besluit. Ze duiden samen één van hun vertegenwoordigers aan als voorzitter.
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Samenwerken
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3.3

3.3.2

Vlaamse overheden en provincies
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Fietsbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse regering en de provincies.
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Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft als doelstelling het realiseren van een vlotte en duurzame mobiliteit voor
alle weggebruikers. Via financiële incentives en investeringsprogramma’s werkt het Vlaams gewest aan verschillende
fietsprojecten. Het verder ontwikkelen van het bovenlokaal
fietsroutenetwerk behoort daar toe, net als het onderhoud
van de fietspaden.
Via het Vademecum fietsvoorzieningen geeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) de standaarden
voor fietsinfrastructuur. Samenwerkingsovereenkomsten
zorgen voor duidelijke afspraken over het uitvoeren van het
(lokale) mobiliteitsbeleid.
Op het portaal van Mobiel Vlaanderen worden richtlijnen
gegeven voor de (her)aanleg van fietspaden, onteigeningen,
veiligheid, parkeren, enz.
Waterwegen en Zeekanaal en NV De Scheepvaart zijn agentschappen die ressorteren binnen de Vlaamse overheid onder
het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Voor
fietsbeleid zijn ze relevant omdat ze wegbeheerder zijn van de
waterwegen en de aanliggende jachtpaden en dienstwegen.
De Vlaamse provincies coördineren heel wat initiatieven
voor fietsbeleid zowel op functioneel als op recreatief vlak.
Bij het realiseren van een sluitend Bovenlokaal Functioneel
Fietsroutenetwerk (BFF) en het (verder) ontwikkelen van fietssnelwegen nemen de provincies een belangrijke taak voor
hun rekening en zijn een belangrijk aanspreekpunt voor lokale
overheden.

Om zoveel mogelijk complementariteit na te streven, dient de
uitbouw van recreatieve fietsinfrastructuur (in het kader van
inrichtingsprojecten door de Vlaamse Landmaatschappij) ook
opgevolgd te worden door de andere wegbeheerders.

3.3.3

Politie

In nauwe samenwerking met de mobiliteitsdienst volgt de
politie de verkeersveiligheid op en plant ze acties. Er wordt
steeds meer aandacht besteed aan verkeersongevallen met
gewonden, verkeersonveilig rijgedrag, zwaar vervoer en fietsen bromfietsverkeer. Zo houdt de politiezone Voorkempen
regelmatig controles op de zone 30 op het moment dat er
kinderen in de straat zijn en doet ze veel repressieve acties
rond snelheid. In Poperinge kocht het stadsbestuur eigen
verkeerstellers en variabele snelheidsinformatieborden aan
om continu metingen uit te voeren op het eigen grondgebied
en sneller te kunnen inspelen op meldingen van onveilige
verkeerssituaties. De resultaten hiervan worden consequent
gedeeld met de lokale politie. Die staat via de stuurgroep van
de mobiliteitsraad in nauw contact met de stad. Verkeersonveilige situaties worden - waar mogelijk - met infrastructurele
elementen aangepakt om een permanente naleving na te
streven.
Handhaving is een belangrijk onderdeel van het werk van
de politie. Fietscontroles behoren tot een van de taken en
worden ook als onderdeel van het preventiebeleid opgezet. In
samenwerking met de scholen worden controles ter plaatse
georganiseerd. De politie geeft ook zelf lessen in de scholen
rond fietsveiligheid. In sommige gemeenten beschikt de lokale
politie over een eigen verkeerspark waar fietsvaardigheden en
verkeersregels worden ingeoefend.

Openbaar vervoer

Structureel overleg met de NMBS en De Lijn kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de combinatie fiets
en openbaar vervoer (zie ook hoofdstuk 4).
Stations en opstapplaatsen zijn bij uitstek plaatsen waar voldoende comfortabele en veilige fietsenstallingen noodzakelijk
zijn. Bewaakte fietsenstallingen worden vaak door sociale-economieondernemingen uitgebaat.
Veel fietsenstallingen bij de stations zijn de verantwoordelijkheid van de NMBS, maar vaak worden nieuwe stallingen in
nauwe samenwerking met de gemeente of stad ontwikkeld.
De mogelijkheid om de fiets bewaakt (24/24) of afgesloten te
stallen is vooral van belang in gebieden die afgelegen zijn of
waar veel duurdere fietsen of e-bikes worden gestald. En dit
aantal fietsen stijgt.

Ook fietsdeelsystemen en e-bikes zorgen ervoor dat de combinatie fiets en openbaar vervoer aantrekkelijker wordt. Voor De
Lijn en de NMBS zijn fietsers een interessante groep klanten,
vooral in gebieden die moeilijk bereikbaar zijn met de auto.
Snelle, directe fietsroutes van en naar stations en haltes dragen bij aan de keuze voor openbaar vervoer. In gebieden met
een beperkt aanbod van openbaar vervoer vergroot een goede
aantakking aan een hoogwaardig fietsnetwerk de reikwijdte
van het openbaar vervoer. De opkomst van de elektrische fiets
zorgt voor concurrentie met het openbaar vervoer, wat in het
kader van basisbereikbaarheid een interessant gegeven is.
Het meenemen van fietsen op het openbaar vervoer is een
nog steeds groeiende trend. De NMBS heeft geïnvesteerd in
speciale wagons om fietsen te vervoeren en ook het aantal
plooifietsen op de trein en de bus stijgt.
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3.3.4

De Lijn biedt gestandaardiseerde fietsenstallingen aan die de
wegebeheerder (stad, gemeente, Vlaamse overheid) zelf moet
plaatsen bij een halte. De wegbeheerder kan kiezen om zelf
een voorziening te ontwerpen en het onderhoud wordt in de
meeste gevallen ook voor eigen rekening gehouden.
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In 2013 noteerden de politiediensten in België bijna 34.000
fietsdiefstallen. Uit de resultaten van de nationale bevraging
Veiligheidsmonitor 2008-2009 blijkt dat één op de drie fietsdiefstal als een probleem ziet. Toch doet maar een derde van
de slachtoffers ook daadwerkelijk aangifte na diefstal. Door
een nauwe samenwerking tussen politiediensten, lokale
overheid en andere partners kan gevoelig worden bijgedragen
aan diefstalpreventie. In samenwerking met de gemeente,
bijvoorbeeld op een autovrije zondag, organiseert de politie
graveeracties. De registratie van fietsen is een belangrijk onderdeel van preventie van fietsdiefstal. Van campagnes en
sensibilisering om fietsdiefstal te voorkomen tot aangifte en
opsporing. (zie ook 4.3.8)
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De gemeente Brasschaat heeft heel wat fietsenstallingen
geplaatst in de nabijheid van haltes van het openbaar vervoer.
Deze kwalitatieve fietsenstallingen zijn verlicht, overdekt en
zo gelokaliseerd om het multimodaal transport (fiets en bus)
significant te vergemakkelijken. De locaties voor de stallingen zijn bepaald op basis van meldingen en waarnemingen
van gestalde fietsen in nabijheid van openbaar vervoer. De
fietsenstallingen worden vrij intensief gebruikt. De behoefte
aan nieuwe fietsstallingen wordt continu afgetoetst door de
gemeente.

De gemeente Brasschaat heeft dit project voor een groot
stuk zelf gefinancierd en uitgewerkt, in samenwerking met
een commerciële partner. Een alternatief hiervoor is gebruikmaken van het aanbod van De Lijn. In dat geval neemt het
Vlaams Gewest 75% van de plaatsingskost op zich.
Leuven wilde met de campagne ‘In elke goede relatie… neem
je ook eens afstand van elkaar’ een goede verstandhouding
bevorderen en wederzijds begrip creëren tussen fietsers en
buschauffeurs. De campagne werd getrokken door De Lijn met
ondersteuning van de stad Leuven en de Fietsersbond via hun
communicatiekanalen, contacten en persconferentie.

Voor de Fietsersbond is de fietser het uitgangspunt. Met haar
23.500 leden en lokale afdelingen in 125 steden en gemeenten in Brussel en Vlaanderen staat ze vooral bekend omwille
van haar samenwerking om van de fiets de meest logische
keuze te maken. De vak- en veldkennis van de Fietsersbond en
haar vele vrijwilligers worden ingezet om oplossingsgericht te
werken.
Fietsersbond onderhandelt met verschillende niveaus en organisaties. De kennis van de landelijke Fietsersbond wordt via
de afdelingen doorgegeven aan lokale besturen. En dat werkt
inspirerend.
Een Fietsersbondafdeling kan als bondgenoot een draagvlak
creëren voor een te voeren mobiliteitsbeleid van een gemeente. Sommige afdelingen voeren opdrachten uit voor gemeenten zoals de organisatie van een fietsexamen in scholen, het
geven van fietslessen in opdracht van OCMW of het opmeten
van fietspaden met de meetfiets. Ook organiseert de Fietsersbond in Vlaanderen het project Bike to Work.
De Fietsersbond speelt vaak een rol als intermediair tussen de
fietsende bevolking en de besturen. Ze formuleert een gezamenlijk fietsstandpunt.
De landelijke Fietsersbond publiceert na raadpleging van de
achterban, standpunten en opinies en, samen met de Vlaamse overheid, goede praktijkbrochures over onderwerpen zoals
stallingen, fietspaden en fietsroutes.
Wanneer er op lokaal niveau geen afdeling is van de Fietsersbond, werkt men vaak samen met lokale buurtgroepen, middenveldorganisaties, vertegenwoordiging van oudercomités
van scholen en jeugdbewegingen.

In Turnhout lanceerde de Fietsersbond samen met enkele
partners de actie ‘Turnhout trapt het af’, waarbij 100 inwoners
op een half jaar 100.000 kilometer bij elkaar probeerden te
fietsen. Als dat lukte, zou de stad investeren in meer fietsvriendelijk beleid door het invoeren van de eerste fietsstraat in
de stad. Het aantal kilometers werd ruimschoots gehaald en
de fietsstraat werd ingesteld.

3.3.6

Middenveld en belangenorganisaties

Belangenorganisaties zoals VAB, Touring, Unizo en VOKA
kunnen positieve keuzes voor de fiets niet alleen ondersteunen, maar ook actief promoten.

Het ‘SAVE-charter’ is een initiatief van de vzw Ouders van
verongelukte kinderen dat steden en gemeenten kunnen
ondertekenen. Het SAVE-charter stimuleert tot het uitwerken
van een actieplan dat inzet op de verkeersveiligheid voor
fietsende jongeren. Steden en gemeenten kunnen vervolgens
een SAVE-label behalen.

Het maatschappelijk middenveld is het geheel van particuliere organisaties die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen. Zij vervullen een brugfunctie tussen
individuele burgers en de (lokale) overheid. Voorbeelden zijn
OKRA, Pasar, de Gezinsbond en KVLV. Deze organisaties zetten in op acties en projecten om fietsen bij hun leden te stimuleren. Lokale overheden steunen hen door de acties bekend
te maken en te zorgen voor logistieke ondersteuning.
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Fietsersbond
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3.3.5

Aandachtspunten bij het samenwerken met middenveld- en
belangenorganisaties:
• Een gemeenschappelijk doel helpt om elke partner meerwaarde te laten halen uit de samenwerking.
• Hou rekening met gevoeligheden en achterban.
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• Samenwerking is meestal vrijwillig, maar daarom niet
vrijblijvend. Wanneer middenveldorganisaties betrokken
worden bij projecten moet ook rekening gehouden met het
draag- en vraagvlak.
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• Elke samenwerking vraagt een investering, een samenwerkingsverband is maar zo sterk als de zwakste schakel.
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is de Vlaamse koepel van
mobiliteitsorganisaties en vormt een platform en klankbord
voor de beleidsmaker rond het thema duurzame mobiliteit.
Het Netwerk participeert in raden, formuleert adviezen en
beïnvloedt mee het mobiliteitsbeleid. De koepel coördineert
de Week van de Mobiliteit en sensibiliseert zo steden en gemeenten rond duurzame mobiliteit. OKRA, de beweging voor
ouderen, organiseert cursussen veilig elektrisch fietsen en
fietsherstel en organiseert fietstochten voor haar leden.
De Gezinsbond organiseert tweedehandsbeurzen voor fietsen,
geeft korting aan haar leden die een Blue-bikeabonnement
nemen en geeft informatie voor de aankoop van elektrische
fietsen. Als vrijetijdsorganisatie geeft Pasar tijdens workshops
elektrisch fietsen, naast de praktische rijlessen, ook informatie
over de verschillende types fietsen, de batterijen en het onderhoud. De KVLV zocht samenwerking om een project Fietsvriendinnen op te zetten.

Hier werden beginnende fietsers gekoppeld met vrouwen die
goed kunnen fietsen, om samen tochtjes te maken. Het Netwerk Bewust Verbruiken werkt projecten uit rond kinderdeelfietsen (zie ook 4.4.2) .

3.3.7

Sociale ondernemingen

Economie met emotie. Sinds enkele jaren bestaan er in Vlaanderen verschillende sociale ondernemingen die fietspunten
uitbaten, fietshersteldiensten aanbieden en fietsen verkopen
(zie ook 4.4.1).
Lokale overheden en openbaar vervoerdiensten werken nauw
samen met deze sociale-economieondernemingen en dragen
zo bij aan een betere service en dienstverlening terwijl ze tegelijk kansen bieden aan mensen die niet zo gemakkelijk een
plaats vinden op de reguliere arbeidsmarkt.
Als lokale overheid is het zeker de moeite waard om na te
gaan of een sociale werkplaats uit de regio kan worden ingeschakeld voor onderhoud van stallingen en fietsen, blad- of
ijsvrij houden van fietspaden of controle en meldpunt van
gebrekkige infrastructuur.
Aandachtspunten bij het samenwerken met sociale economie:
• Sociale-economiebedrijven willen vaak taken/opdrachten
opnemen die bedrijven uit de reguliere economie niet doen
(bv. fietshersteldienst).
• Sociale economie werkt niet gratis, formuleer dus gerust
verwachtingen rond deadlines, kwaliteit, flexibiliteit, prestaties. Maar weet ook dat professionele dienstverlening zijn
prijs heeft.

Burgerinitiatieven

Wie kent de wijk of buurt beter dan de inwoners? In Vlaanderen hebben we een rijke ervaring met buurtcomités en wijkgroepen. Burgerinitiatieven bestaan in alle vormen, van een
eenmalig initiatief om een buurtproject te ondersteunen tot
een beweging die uitgroeit tot een vereniging of vzw.
Aandachtspunten bij het samenwerken met burgerinitiatieven:
• Er bestaan verschillende methodieken voor participatie en
inspraak. Ga eerst na welke visie rond participatie bestaat
op lokaal niveau vooraleer een methodiek te kiezen.
• Baken grenzen af voor de start. Omschrijf een gezamenlijk
doel en de grenzen van de samenwerking. Tot waar loopt de
participatie en vanaf wanneer begint beleid?
Burgerinitiatieven kunnen variëren in omvang en impact:
• Initiatieven, zoals een blog over fietsen, zijn een individueel
pleidooi voor de fiets.
• Bij het plannen van infrastructuurwerken ontstaan soms
tijdelijke verenigingen. Mensen voelen zich aangesproken
en willen op hun manier een steentje bijdragen tot het creëren van leuke buurten.

Critical Mass is een sociale beweging en fietsevenement dat
doorgaans gehouden wordt op de laatste vrijdag van elke
maand. Het doel is om op informele manier naar buiten te
komen en samen op straat te fietsen. Aan de hand van deze
acties willen fietsers straten terugwinnen. Via Critical Mass
durven fietsers met veel zelfvertrouwen naar overheid en
politici stappen om scherpe, duidelijke en radicale keuzes te
vragen in fietsbeleid.
Ook in andere steden en gemeenten vragen burgerbewegingen actief en vaak op ludieke wijze aandacht voor de fiets, Een
voorbeeld uit Kortrijk is Lieve Zusjes - Stoere Broers die via hun
Facebookpagina en -acties de cargofiets in de kijker zetten.
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3.3.8

• Op wijk-, buurt-, stads- of gemeenteniveau zijn er initiatieven van burgers die leuke ideeën hebben of die graag hun
mening over de inrichting van de publieke ruimte delen.
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• Via samenwerking en nieuwe opdrachten leren de werknemers van sociale-economiebedrijven andere vaardigheden
en kunnen ze de ervaringen toevoegen aan hun cv, wat hun
kans op werk via de reguliere arbeidsmarkt vergroot.

Dilemma – Tot waar werkt u samen
met partners? Waar trekt u de grens?
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Burgerinitiatieven moeten aangemoedigd worden. Wanneer
inwoners zich thuis voelen in de buurt waar ze wonen, dan
zijn zij ook bereid om mee na te denken over herinrichting,
leefbaar en bereikbaar maken van de stad.
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Wanneer een stad of gemeente een mobiliteitsplan ontwikkelt of grote werken voorziet, dan zijn inspraak en participatie
geen overbodige luxe. Het zorgt ervoor dat ideeën gedragen
worden en dat er een zekere steun en begrip ontstaan voor de
keuzes die worden gemaakt.
Bepaal als lokale overheid wel op voorhand de grens. Het kan
niet de bedoeling zijn om extra personeel aan te werven dat
zich enkel moet bezig houden met het luisteren naar de voorstellen van inwoners en die dan te matchen met het geplande
beleid. Een overheid moet het ook niet toestaan wanneer
burgers zelf fietspaden beginnen aan te leggen of doorsteekjes beginnen te betonneren. Maar steden en gemeenten zijn
tevreden wanneer initiatieven zoals de Leefstraten in Gent
ontstaan, of waar een burgerinitiatief zoals de fiets van Troje
uitgroeit tot het Lab van Troje.
Er moeten keuzes gemaakt worden. Actoren uitnodigen voor
structureel overleg rond fietsbeleid, benoemen van taken en
rollen voor iedereen, kan een radicale keuze zijn om burgerinitiatief te ondersteunen en aan te moedigen. Wanneer ook
een budget gekoppeld wordt aan dit structureel overleg, dan
maakt u als beleidsmaker duidelijk dat samenwerken aan
(fiets)beleid loont.

3.4

Communiceren

Communicatie is vaak de sleutel tot succes. Een (korte) fietscampagne kan een flinke boost geven aan fietsen, maar een
structurele aanpak en communicatieplan zorgen voor een
blijvend succes. Het is niet alleen belangrijk om te doen wat u
zegt, maar ook om te zeggen wat u doet. Laten zien waar een
stad of gemeente in investeert, loont. Communiceren kan via
woorden en beelden:
• om iets nieuws bekend te maken (bv. een schoolstraat);

Andere communicatietools die een gemeente vaak ter
beschikking heeft:
• website van de gemeente;

• app voor fietsroutes of fietsrouteplanners;
• sociale media (Facebookpagina, Instagram, Twitter, Pinterest, …);

• om iets uit te leggen (bv. aangifte fietsdiefstal).

• affiches voor campagnes of informatiefolders en -flyers
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Het is belangrijk om voor elke communicatieactie te bedenken
wie de doelgroep is, welke boodschap u wilt geven en welke
kanalen daarvoor het meest geschikt zijn. Zorg ervoor dat er
een budget gereserveerd is voor communicatie. Dat kan een
budget zijn om zelf communicatie te voeren of om uit te besteden aan een derde partij om een (grootse) communicatiecampagne op te zetten. Bij het organiseren van campagnes of
evenementen kan u als lokale overheid er ook voor kiezen om
te communiceren via derden voor het bereik van specifieke
doelgroepen, zoals artsen (‘Fietsen op voorschrift’). Soms worden u ook communicatiemiddelen aangeboden, zoals bij de
Autovrije Zondag of Met Belgerinkel naar de Winkel.

• gadgets (fietslichtjes, zadelhoezen, …);

• nieuwsbrief;

• fietswebsite voor gerichte communicatie;
• fietskaarten.
Communicatie hoeft niet altijd informatief te zijn, maar kan
ook gewoon leuk zijn. Bedenk bij het opstellen van een persbericht en het organiseren van een persmoment altijd aan
visueel inspirerende elementen: een schepen op skates of met
een rollator, een grote massa kinderen die de schoolomgeving
versieren of de feestelijke opening van een zone 30. Let op dat
communicatie niet enkel eenrichtingsverkeer is. Interactie met
burgers en andere belanghebbenden biedt vaak een belangrijke meerwaarde doordat de betrokkenheid wordt vergroot.
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• om verandering te communiceren (bv. tweerichtingsverkeer
voor fietsers in eenrichtingsstraat);
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• om gedrags- of mentaliteitswijzigingen teweeg te brengen
(bv. parkeren in fietsenstallingen i.p.v. tegen gevels);

In samenwerking met bijvoorbeeld politiediensten of collega’s
van andere beleidsdomeinen (sport, cultuur, milieu, …) kan
sensibiliserende communicatie andere doelgroepen bereiken.
Communiceren kan ook via het openbaar domein. Een straat,
plein, fietspad zou zo leesbaar moeten zijn dat borden pas
in tweede instantie van nut zijn. Fietsbewegwijzering is een
voorbeeld van heel directe communicatie met de doelgroep.

3.5

Fietscultuur

3.5.1

Fietsen is een logische keuze
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Fietsen is voor iedereen, beginnende fietser of ervaren rot. Een
fietsbeleid dat inzet op vele fronten en verschillende noden
aanspreekt, zal zorgen voor een breed gedragen fietscultuur.
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Amsterdam is niet altijd een fietsparadijs geweest. Maar de
jarenlange inzet op de fiets, deelauto’s, goed openbaar vervoer
en een aantrekkelijke openbare ruimte voor voetgangers en
fietsers werpt duidelijk zijn vruchten af. Auto’s passen daar
maar beperkt in. Veel Amsterdammers gebruiken een mix van
deze modi, afhankelijk van het doel van de verplaatsing en
de bestemming. En dat laat zich op straat zien: De fiets is de
meest gebruikte modus in het centrum van de stad en telt voor
41% van de ritten. De auto heeft slechts een aandeel van 10%.
De stad beperkt de snelheid van autoverkeer en de hoeveelheid parkeerplaatsen. Deelauto’s en fietsgebruik
worden sterk gestimuleerd. De stad investeert nog altijd in fietsinfrastructuur. Want meer fietsers betekent
ook meer of ruimere infrastructuur. In Amsterdam fietst
bijna iedereen en is de fiets niet meer weg te denken.

3.5.2

Fietsers zijn alerter voor de noden
van andere fietsers

Het is erg logisch: mensen die fietsen weten uit ervaring wat
fietsen fijn maakt en waar verbeteringen noodzakelijk zijn. En
vaak gaat het om heel praktische zaken, zoals het vinden van
routes, het gevoel van veiligheid, de kwaliteit van het wegdek
of de mogelijkheid om de fiets te parkeren. Het inzetten van
inspecties per fiets is een prima manier om informatie te verzamelen over de kwaliteit van infrastructuur en te ervaren hoe
het is om in de eigen gemeente te fietsen.
Politici, beleidsmakers en ontwerpers nemen de noden van de
fiets als meer vanzelfsprekend mee wanneer ze uit eigen ervaring weten dat dit belangrijk is. Daarom is het een goed idee
om te stimuleren dat werknemers van de gemeente geheel of
gedeeltelijk met de fiets komen. De fiets inzetten voor dienstverplaatsingen is ook een manier om medewerkers op de fiets
te krijgen.
Wanneer gemeenten overgaan tot het ontwerp van bijvoorbeeld schoolroutekaarten, is het vooral een groot succes
wanneer de input van fietsers gebruikt wordt om de kaart te
ontwerpen. Zij kennen als geen andere de veilige en onveilige
routes. Tijdens het ontwikkelen van zo’n kaart start als vanzelfsprekend een gesprek over de noden van fietsers tussen de
gebruikers en de beleidsmakers. Het is vaak de aanzet tot het
inzetten op verbeteringen in de infrastructuur of het implementeren van extra fietsenstallingen, oversteekplaatsen, enz.

Uit het zevende OVG (2013) blijkt dat in de twee grootste
steden van Vlaanderen, Antwerpen en Gent, het aantal duurzame verplaatsingen stijgt tot bijna 50%. Drie op de tien stapt
of neemt de fiets. Voor het woon-werkverkeer valt op dat 40%
van de Antwerpenaren voor afstanden tot 5 km naar de fiets
grijpt. Ook in Brussel stijgt het aantal fietsers jaarlijks met 12,5
procent. Hoewel steeds meer mensen zich op de fiets wagen
in de hoofdstad, heerst er nog een grote achterstand tegenover Vlaanderen.
Het fietstoerisme in Vlaanderen zit al enkele jaren in de lift.
De gemeente Landen heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in een
goede en mooie fietsinfrastructuur langs toeristische attractiepunten. Dankzij het toerisme in de regio komen er veel
fietsers om de streek te ontdekken. En deze routes worden ook
meer en meer gebruikt door functionele fietsers. Recreatief
fietsen draagt hier bij aan de zichtbaarheid van fietsers en het
stijgend aandeel functionele fietsers.
Een lege fietsenstalling aan school blijft vaak leeg. Vanaf het
moment dat de fietsenstalling half gevuld is, blijkt deze binnen de kortste keren te klein. Het is bij de planning van dergelijke voorzieningen vaak interessant om gefaseerd te werk te
gaan en rekening te houden met het aanzuigende effect.
Als een gemeente aan haar burgers vraagt om vaker de fiets te
nemen, geeft ze best het goede voorbeeld. Als de burgermeester, schepenen en medewerkers van de gemeente zelf fietsen,
worden anderen aangespoord om ook met de fiets te komen.
Als fietsen naar school de standaard is, wordt het moeilijker
om vast te blijven houden aan de auto.

Een goede fietshelm voorkomt geen ongevallen, maar kan er
wel toe bijdragen dat de impact van een ongeval minder groot
is. Bij ernstig gewonde fietsslachtoffers en bij overlijdens
speelt letsel aan de schedel of hersenen een grote rol. Het
dragen van een fietshelm vermindert het risico op een hoofdletsel3 en wordt vooral aangeraden voor mensen op een koersfiets of mountainbike en voor kleinere kinderen. In landen en
steden waar veel wordt gefietst, behoort de helm steeds vaker
tot de basisuitrusting (bijvoorbeeld in Kopenhagen, maar ook
in verschillende Vlaamse steden) terwijl het verplicht stellen
van een helm juist fietsers afschrikt. Mogelijkheden om de
helm veilig op te bergen als de fiets wordt gestald, bevorderen
het gebruik ervan.
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Zien fietsen doet fietsen
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3.5.4

Als het voor de auto kan, dan kan het ook
voor de fiets

In een auto vinden we het normaal dat we met twee naast
elkaar zitten om te kunnen praten. Toch doen we er vaak nog
moeilijk over wanneer fietsers, ook buiten de bebouwde kom,
met twee naast elkaar willen rijden.
Te vaak voelt het nog aan alsof fietspaden helemaal niet
aangelegd zijn voor fietsers. Ze zijn aangelegd voor de autobestuurders, die zo de weg voor zich hebben zonder de gevaarlijke en soms vervelende fietsers.
Een sterk fietsbeleid vertrekt niet alleen vanuit de gedachte
aan het comfort van de fietser en zijn gemak. Het mag ook
vertrekken vanuit de gedachte: alles wat voor de auto kan, dat
kan ook voor de fiets!
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Om ambitieus en toekomstgericht te denken is een langetermijnvisie noodzakelijk. Een toekomstgerichte visie werkt
immers vernieuwend en inspirerend en wordt ook geapprecieerd. Een goed beleid bestaat uit een evenwicht van ‘quick
wins’ en moeilijke maatregelen die een lange adem vergen en
soms ook een dosis politieke moed.
Dankzij de langetermijnvisie wordt een duidelijk parcours
uitgestippeld en kan aan de hand van een aantal stappen naar
een einddoel worden toegewerkt. Kleinere en grotere moeilijkheden onderweg horen daar bij, net zoals de noodzaak om
soms radicale keuzes te maken. Een langetermijnvisie werpt
zeker zijn vruchten af en wordt door inwoners en andere belanghebbenden zeer geapprecieerd.

3.5.6

Alle kleine elementen helpen

De aanwezigheid van de fiets kan op veel manieren worden
benadrukt. Dat kan bijvoorbeeld door overdekte fietsenstallingen bij winkels of waar mensen vaak langer verblijven, een
doorgang voor fietsers bij werken of de aanwezigheid van
wegomleggingsborden voor fietsers.
Wanneer een gemeente investeert in kleine elementen, wordt
dit vaak niet bekend gemaakt. Toch zijn het vaak dergelijke
kleine ingrepen, verbeteringen en investeringen in details die
een verschil kunnen maken in het comfort en het verder ontwikkelen van een echte fietscultuur.

Een fietscultuur ontstaat wanneer expliciet en impliciet aandacht aan de fietser wordt gegeven. Van de stad Kortrijk die
samen met de fietscommunity bakfietsen promoot tot de
gemeente Wuustwezel die winkelen per fiets stimuleert.
Zo staat Limburg al 20 jaar bekend als fietsparadijs waarbij
het fietstoerisme als hefboom heeft gewerkt voor het functioneel fietsen. De aantrekkelijke en comfortabele fietspaden,
het knooppuntensysteem, de fietscafés en alle communicatie
en marketing zorgen voor een populaire fietscultuur waar alle
gemeenten deel van willen uitmaken.
03 | Veranker fietsbeleid

Een langetermijnvisie loont
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3.5.5

3.6

Oproep tot actie

Werk samen

Tips voor een goed fietsbeleid

• Werk samen met verschillende soorten actoren zoals de
provincies, Vlaamse overheden (AWV, VLM, …) , de politie,
maatschappelijk middenveld en burgerinitiatieven.

Neem de huidige situatie als uitgangspunt
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• Onderschat het aantal fietsers niet. Meet en tel! Er zijn veel
methodes zoals tellussen, telslangen, manuele tellingen of
tellen via een app. Gebruik telresultaten om uw beleid en
acties te bepalen en zo nodig bij te stellen.
• Ga na hoe fietsbeleid in uw gemeente is ingebed. Bekijk in
hoeverre acties en plannen rond fietsen zijn opgenomen
in het mobiliteitsplan en in plannen en verordeningen van
andere beleidsdomeinen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de
Fietsberaad QuickScan.
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Zorg voor personeel, budget en inbedding in beleid
• Duid een verantwoordelijke aan binnen de gemeente voor
fietsgerelateerde zaken. Dit hoeft niet noodzakelijk iemand
van de dienst mobiliteit te zijn.
• Zorg ervoor dat de fiets goed wordt verankerd in het gemeentelijke mobiliteitsplan en in de andere beleidsdomeinen.
• Trek jaarlijks een fietsbudget uit voor investeringen, terugkerende kosten en onderhoudswerkzaamheden. Zoek ook
naar subsidies en medefinanciering.
• Investeer slim. Zorg voor een mix van maatregelen: werk
grote knelpunten weg (noodzakelijke fietspaden) en zet in
op eenvoudige maatregelen met een grote impact (paaltje
om doorgaand verkeer te weren).

• Gebruik ervaringen van elders voor het ontwikkelen van het
fietsbeleid, bijvoorbeeld via sites zoals www.fietsberaad.be,
www.fietsersbond.be en www.eltis.org. U hoeft het warm
water niet opnieuw uit te vinden.

Tips voor gemeenten die een
versnelling hoger willen gaan

Stel ambitieuze doelen
• Bepaal op basis van een objectieve analyse uw beleidsdoelen en kies een mix van maatregelen die past bij uw lokale
situatie. Durf te investeren in analyse- en evaluatietools
zoals BYPAD, CHAMP.
• Zet in op de kwaliteit en het comfort van fietsen. Gebruik
hiervoor bijvoorbeeld de Meetfiets of ervaringen van fietsers.

Maak fietsen gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen
gemeentelijk beleid
• Duid een fietsambtenaar aan die zich domeinoverschrijdend
en letterlijk grensoverschrijdend bezig houdt met fietsbeleid.
Streef ernaar dat denken aan de fiets vanzelfsprekend wordt.
• Stel een fietsplan op met een helder overzicht van beleidsuitgangspunten, budgetten, trekker en betrokken actoren.
Zorg voor concrete opvolging van een jaarlijks actieplan.

• Wees alert op verschillende financieringsbronnen. Europese
subsidies kunnen interessant zijn. Ook kan samenwerking
worden gezocht met bijvoorbeeld bedrijven of verzekeraars.

Zoek naar synergieën
• Bouw aan een fietscultuur in uw gemeente. Zorg ervoor
dat allerlei actoren vragende partij worden voor een beter
fietsbeleid. Denk hierbij aan het verenigingsleven, scholen,
ouderenorganisaties, het middenveld.
• Zoek naar synergieën met andere sectoren zoals de sociale
economie, milieu (klimaatwijken, zero-emissie, millenniumdoelstellingen, ...) en architectuur. Samenwerking biedt vaak
inspirerende en innovatieve oplossingen.
• Communiceer actief over wat er al voor de fiets is gerealiseerd en wat er nog zal gebeuren. Gebruik hiervoor een
veelheid aan beschikbare kanalen om zoveel mogelijkheid
mensen te bereiken (van een maandelijkse magazine tot
Twitter en Facebook).

1 Zie PRESTO voor meer informatie over ontwikkelingsniveaus
en maatregelenpakketten.
2 www.verkeersnet.nl/15522/telpaal-laten-zien-dat-fietsersmeetelt/
3 Wetenschappelijke studies laten zien dat het dragen van een
helm het risico op hoofd- en hersenletsel vermindert met 63
tot 88%, zowel bij ongevallen met motorvoertuigen als bij
eenzijdige ongevallen. De volgende artikels geven meer informatie over het effect van fietshelmen:
Cochrane corner. Systematic reviews of bicycle helmet research. Injury. Prevention 2007; 13: 190.
Non-legislative interventions for the promotion of cycle helmet wearing by children (Review). 2012 The Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd.
Fietshelmen: Medische en Technische Aspecten Prof. Bart
Depreitere, Neurochirurgie Prof. Jos Vander Sloten, Biomechanica Head Impact and Protection Research Group, KULeuven
http://levenslijn.be/sites/levenslijn.be/files/files/2013/10/
presentatie_kuleuven_-_fietshelmen_medische_en_technische_aspecten.pdf
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• Voorzie standaard in de begroting budgetten voor fietsgerelateerde acties. Bij een fietsbeleid dat goed geïntegreerd is
in relevante domeinen, zijn expliciete budgetten niet altijd
meer nodig.

EIndnotEN
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• Ontwikkel thematische fietsplannen om specifiek onderwerpen onder de aandacht te brengen of versneld uit te
voeren (schoolomgevingen, fietsparkeren, veiligheid).

Het logisch vinden om op de fiets te springen en de auto te
laten staan, daar willen we naartoe. Nabijheid van activiteiten
en voorzieningen is erg belangrijk voor een hoog fietsgebruik.
Zeker omdat de fiets een ideaal vervoermiddel is voor relatief
korte afstanden, tot vijf kilometer. Recent winnen ook langere
fietsafstanden, tot 15 kilometer, aan populariteit. Meestal om
naar het werk of naar school te gaan, of voor een recreatief
ritje. Het succes van de fiets als alternatief voor de auto hangt
nauw samen met een duurzaam ruimtelijk beleid.
Maatregelen die het autogebruik afremmen, behoren tot de
succesfactoren van het fietsbeleid. Het is immers aangenamer
om in een autoluwe omgeving te fietsen. Bovendien wordt de
fiets een aantrekkelijkere keuze als de voordelen ten opzichte
van de auto toenemen. In stedelijk gebied kan de fiets zich in
snelheid meten met de auto en is het voor de fiets vaak makkelijker en goedkoper parkeren.

De kwaliteit van fietsroutes en -voorzieningen is cruciaal:
een aantrekkelijke openbare ruimte en goed ontworpen en
onderhouden infrastructuur zet aan tot fietsen. Een belangrijke randvoorwaarde voor een aantrekkelijk fietsklimaat is
verkeersveiligheid. Fietsers zijn kwetsbaar en het ontwerp van
de fietsroutes moet hierop afgestemd zijn: mengen waar kan
en scheiden waar nodig. Ook sociale veiligheid is belangrijk.
Routes door donkere, afgelegen of onoverzichtelijke gebieden
worden vaak als eng ervaren en daarom gemeden. Fietsen op
een goede fiets heeft de voorkeur, zeker bij langere afstanden.
Preventie tegen diefstal en vandalisme mag daarom niet worden vergeten.
Met het aanbieden van diensten en services kan het fietscomfort worden verhoogd, diefstal en vandalisme verminderd en
een twijfelaar over de streep getrokken. We bekijken de mogelijkheden van een fietspunt en deelfietsystemen en bespreken
hoe campagnes en educatie mensen kunnen aanzetten tot
vaker en verder fietsen.
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De fiets is ruimte-efficiënt
13,9- 37,16 m2

Ruimtegebruik per vervoermiddel:
stilstaand (kleine cirkel)
stilstaand en in beweging (grote cirkel)'

13,9- 37,16
m2
1,86 m

1,86 m
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5 KM/u
Voetganger

464,5 m2

2

2

139,35 m2

50 BUSKM/u
gemiddelde bezettingsgraad
standaard bussen 14 personen

15FIETSER
KM/u

70AUTO
KM/u

50AUTO
KM/u
gemiddeld 1,2 passagiers

gemiddeld 1,2 passagiers

Mensen worden vaker uitgenodigd tot fietsen bij goed materiaalgebruik
Resultaten op basis van 3280 km fietspad

Materiaalgebruik
vs ouderdom fietspad
Asfalt
Cementbeton
Kleinschalige materialen

Trillingscomfort op 10 punten
0 tot 6 jaar
6 jaar en ouder
8,05
6,12
4,28

6,34
3,81
3,70

Bron: Resultaten uit het Meetfietsproject van de Fietserbond, op basis van 3500 km fietspa

4.1.1

Garandeer fietsbaarheid

Elke gemeente bestaat uit een netwerk van verschillende soorten wegen, gaande van kleine rustige weggetjes tot drukke
verbindingswegen voor doorgaand verkeer. Bijna al die wegen
zijn voor fietsers belangrijk. Ook wegen met een belangrijke
verkeersfunctie worden door fietsers gekozen. Denk bijvoorbeeld aan een steenweg die kernen met elkaar verbindt. Enkel
de snelwegen en expreswegen zijn gericht op autoverkeer en
spelen meestal geen rol in het fietsnetwerk.
Fietsers zijn onderdeel van het verkeerssysteem. Dat is het
uitgangspunt van een fietsvriendelijk beleid. Alle wegen binnen een gemeente moeten dus fietsbaar zijn. Fietsbaar betekent dat de route veilig is en voldoende kwaliteit en capaciteit
heeft om comfortabel en aangenaam te kunnen fietsen.

Bij wegwerkzaamheden zijn soms speciale omleidingen voor fietsers nodig. Hoogteverschillen worden zo
goed mogelijk overbrugd en het rijoppervlak is goed
fietsbaar. Signalisatie en communicatie zijn cruciaal.

4.1.2

Verblijfsgebieden en bundeling van
autoverkeer als basis

In 1997 startte Vlaanderen met het categoriseren van wegen
als onderdeel van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
Elke gemeente is verplicht om haar wegen te categoriseren en
verblijfsgebieden af te bakenen. Het komt erop neer dat wegen drie verschillende hiërarchische functies kunnen hebben:
verbinden, ontsluiten en toegang geven en dat op verschillende schaalniveaus. Op basis van dit onderscheid wordt het wegennet opgedeeld in hoofdwegen, primaire wegen, secundaire
wegen en lokale wegen. Daarnaast worden verblijfsgebieden
afgebakend voor de zones waar mensen wonen, winkelen
of andere activiteiten vervullen. Elk mobiliteitsplan is hierop
gebaseerd.
In een verblijfsgebied worden twee snelheidslimieten gehanteerd: 30 of 50 km/u (binnen de bebouwde kom) en 50 of 70
km/u (buiten de bebouwde kom). De wegcategorisering en
het snelheidsbeleid vormen samen een belangrijk kader voor
de verkeersveiligheid en het fietscomfort in een gemeente of
stad. De keuze voor fietsvoorzieningen is namelijk afhankelijk
van de wegcategorie, de snelheid van het autoverkeer, de
verkeersintensiteiten en het soort verkeer. Fiets en auto kunnen binnen de bebouwde kom worden gemengd, als de maximumsnelheid 30 km/u is. Buiten de bebouwde kom kan dat
bij een maximumsnelheid van 50 km/u. Voorwaarde is dat het
aanwezige autoverkeer vooral bestemmingsverkeer is en dat
er weinig zwaar verkeer op de route zit. In alle andere gevallen
zijn gescheiden fietsvoorzieningen aangewezen.
In het fietsvademecum zijn de voorwaarden en ontwerprichtlijnen te vinden
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Netwerken en gebieden
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4.1

Een aantal relevante begrippen
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Een verblijfsgebied is een gebied waarbinnen mensen verblijven, d.w.z. wonen, recreëren of andere activiteiten vervullen.
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Een lokale 1 verbindt kernen en onderdelen binnen een stedelijke gebied met elkaar en kan onderdeel zijn van een verblijfsgebied. De kwaliteit van doorstroming is ondergeschikt aan de
verkeersleefbaarheid.
Een lokale 2 ontsluit een gebied door verkeer te verzamelen
en te verdelen en heeft een belangrijkere verkeersfunctie dan
een erftoegangsweg. De doorstroming is ondergeschikt aan
de verkeersleefbaarheid. Ze kunnen grote gebieden, maar ook
wijken ontsluiten.
Een lokale 3 is een erftoegangsweg en heeft geen verkeersfunctie in het lokale wegennetwerk. De verblijfsfunctie primeert en er is alleen bestemmingsverkeer gewenst.
Het statuut zone 30 of zone 50 (enkel buiten de bebouwde
kom) is mogelijk op alle categorieën van lokale wegen en is
dus niet enkel voorbehouden voor erftoegangswegen.
Het concept fietsstraat is sinds 2012 officieel opgenomen in
de wegcode met een eigen bord. Er zijn geen eenduidige ontwerprichtlijnen. De maximumsnelheid is 30 km/u en auto’s
moeten achter de fietser blijven.

Let op! In Nederland en Vlaanderen worden soms dezelfde
termen gebruikt, maar met een andere betekenis en consequenties voor ontwerp. Bij het raadplegen van Nederlandse
richtlijnen en voorbeelden is het belangrijk om rekening te
houden met die verschillen. Een verblijfsgebied en erftoegangsweg in Nederland hebben binnen de bebouwde kom
altijd een maximum snelheid van 30 km/u. Ondanks het gebruik van dezelfde begrippen, kunnen maatregelen dus niet
woordelijk worden overgezet naar een Vlaamse context. De
SWOV biedt heldere informatie met uitleg in het instrumentarium van Duurzaam Veilig.

4.1.3

Een kwaliteitsvol hoofdnetwerk voor de fiets

Een kwaliteitsvol hoofdnetwerk voor fietsers biedt logische,
comfortabele, aantrekkelijke en snelle routes en sluit aan bij
de verplaatsingsbehoefte. De hoofdinfrastructuur voor de
auto langs historische routes , zoals steenwegen, vormt vaak
een belangrijk onderdeel voor het fietsnetwerk. Hoofdstructuren hebben als voordeel dat de routes een onderdeel vormen
van de ‘mental map’ van alle weggebruikers. Een fietsnetwerk
heeft een fijnere maaswijdte dan een autonetwerk. Het is
daarom belangrijk om, aanvullend op het hoofdnetwerk voor
autoverkeer, extra fietsroutes te voorzien die deel uitmaken
van het hoofdnetwerk voor fietsers. Een goed ontworpen netwerk voldoet aan de volgende voorwaarden:

Een woonerf wordt alleen toegepast op erftoegangswegen.
De maximum snelheid is 20 km/u.

1. Samenhangend: Het fietsroutenetwerk vormt een samenhangend geheel zonder onderbrekingen en verbindt startpunten en bestemmingen van fietsers.

Een schoolstraat of speelstraat weert gemotoriseerd verkeer
tijdens een gedeelte van de dag en kan alleen worden toegepast op erftoegangswegen. Verkeer wordt geweerd of rijdt
stapvoets.

2. Direct: Het fietsroutenetwerk biedt fietsers zo direct mogelijke routes, waarbij omrijden tot een minimum beperkt
blijft. Dit vereist een fijnmazig netwerk.

3. Aantrekkelijk: De fietsvoorzieningen zijn met zorg ontworpen, goed ingepast en onderhouden en lopen door een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle omgeving.

Uit bovenstaande voorwaarden kunnen allerlei andere eisen
afgeleid worden voor de opbouw van het fietsnetwerk en de
vormgeving van de fietsvoorzieningen. Zo is het bijvoorbeeld
van het allergrootste belang dat er sprake is van continuïteit
en uniformiteit. Het lukraak aanleggen van fietspaden en het
verpersoonlijken van elke fietsvoorziening per straat, gemeente of gehucht leidt tot verwarring en onveiligheid.
In de praktijk zullen de hoofdeisen af en toe strijdig zijn met
elkaar. De meest directe route kan minder aantrekkelijk zijn of
een hele mooie route door groene gebieden wordt door sommigen als sociaal onveilig ervaren. Een vaste regel voor het
omgaan met dergelijke tegenstrijdigheden bestaat niet.

“Een sterk fietsbeleid start met goede infrastructuur. Dat is hét uitgangspunt van ons
Fietsplan Brugge. Goede infrastructuur voorzien is investeren in fietsen op lange termijn.
Door het inzetten op veilige en comfortabele fietsverbindingen tussen het centrum en
randgemeenten wordt fietsen steeds meer een logische verplaatsingskeuze voor velen”
Stad Brugge
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5. Comfortabel: De fietsvoorzieningen maken een vlotte en
comfortabele doorstroming van het fietsverkeer mogelijk
en zijn afgestemd op het actuele of potentiële gebruik zoals
grote of brede fietsen en een groot aantal fietsers.
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4. Veilig: De fietsvoorzieningen waarborgen de veiligheid van
de fietsers en de overige weggebruikers. Sociale veiligheid is
een continu aandachtspunt.

4.1.4

Fietssnelwegen voor de lange afstanden
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Fietssnelwegen zijn intensief gebruikte, doorgaande fietsroutes over een langere fietsafstand. Ze bieden een kwalitatief
hoogwaardige infrastructuur, maar ze vormen geen gesloten
netwerk. Ze zijn een aantrekkelijk alternatief voor woon-,
school- en werkverplaatsingen met de auto, zeker in congestiegevoelige regio’s.
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Net zoals snelwegen voor auto’s, hebben fietssnelwegen een
hoog kwalitatief niveau: vlotte doorstroming, ruime infrastructuur voor fietsers, uniforme inrichting, verlichting, geen scherpe
bochten en weinig oponthoud als gevolg van kruispunten, hindernissen of conflicten met andere weggebruikers. De energie van de
fietser moet zo veel mogelijk worden ingezet om de lange afstand
te fietsen. Niet om te remmen en weer op gang te komen.
De afgelopen jaren zijn veel fietssnelwegen ontwikkeld langs
spoorwegen en kanalen. Hier was de potentie om in een korte
periode veel snelle verbindingen te realiseren. Door de aanwezigheid van industrie, bedrijventerreinen of achteruitgangen
van woningen zijn snelle routes niet altijd interessant. Aandachtspunt bij de verdere ontwikkeling van fietssnelwegen is
de situering langs belangrijke attractiepolen en de kwaliteit van
de omgeving. Fietssnelwegen kunnen ook worden ontwikkeld
als een soort ruggengraat voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dat
is bijvoorbeeld interessant om gebieden aan de rand van de
gemeente op een snelle wijze met het centrum te verbinden.1

“Het Utrechtse fietsbeleid kreeg een gezicht door de opwaardering van vijf hoofdroutes die het centrum
verbinden met omliggende wijken en gemeenten. Voor mij staat de fiets symbool voor hoe je als stad
wilt zijn. Als je het hebt over Utrecht als mondiale fietsstad, gaat het niet zozeer over fietsen en infrastructuur. Een fietsstad kenmerkt zich door de menselijke maat, denkend vanuit de gebruiker. Om een
stad die emancipeert, waar bijvoorbeeld ook ouderen en kansarmen mobiel kunnen zijn.” Stad Utrecht

Het hoofdnetwerk voor fietsers bestaat vooral uit gescheiden
fietsvoorzieningen en specifieke voorzieningen zoals fietsstraten en fietswegen. Door in te zetten op verblijfsbieden met
een zone 30 (binnen bebouwde kom) of zone 50 (buiten bebouwde kom) kunnen grote zones worden gecreëerd waar het
aangenaam fietsen is en waar fietsers een grote flexibiliteit
hebben in hun routekeuze. Dergelijke zones kunnen ook een
aantrekkelijk alternatief zijn voor fietsroutes die langs drukkere hoofdwegen lopen.
In een gebied met zone 30 wordt doorgaand autoverkeer
geweerd en worden auto’s en fietsen bij voorkeur gemengd.
Ook buiten de bebouwde kom kunnen fiets- en autoverkeer
worden gemengd. Hier wordt uitgegaan van een hogere maximum toegelaten snelheid, namelijk 50 m/u.2
Steeds meer Vlaamse steden en gemeenten hebben gebieden
met een zone 30. De voordelen zijn groot waardoor er vaak
van omwonenden de vraag komt naar meer straten met een
maximumsnelheid van 30 km/u. Een betere verkeersleefbaarheid draagt bij aan de bruikbaarheid van de ruimte. Bovendien
is het verlagen van de snelheid vaak een reden om te gaan
fietsen omdat het veiligheidsgevoel verbetert (en dus ook de
fietsbaarheid).
Brugge maakte in 1992 van een groot deel van het wegennet
een zone 30 en de afgelopen jaren is dat alleen maar uitgebreid.
Vaak op vraag van de bewoners zelf. In Antwerpen, Leuven, Mechelen en Gent is er een soortgelijke evolutie, waarbij vooral de
laatste jaren het aandeel zone 30 sterk is toegenomen.

Baken zone 30 af
• Zorg voor logische gebieden rondom belangrijke verblijfsfuncties
• Accentueer verschil met omliggende hoofdnet voor auto
• Werk stap voor stap aan het autoluwer maken van het gebied
• Maak afspraken met de politie over handhaving
Ontmoedig doorgaand verkeer
• Zorg voor goede kwaliteit voor auto op het hoofdwegennet
• Pas bewegwijzering aan: voorkom autoverkeer door autoluw gebied
• Neem circulatiemaatregelen als er teveel doorgaand verkeer is
Streef naar mengen van auto en fiets
• In principe gemengd verkeer zonder fietssuggestiestroken
• Overweeg fietssuggestiestroken als de fiets extra attentie
nodig heeft
• Indien hoofdroute fiets: overweeg een fietsstraat
Neem snelheidsverlagende maatregelen
• Voorrang van rechts als standaard
• Zorg voor herkenbaarheid van zijwegen
• Smal profiel indien mogelijk (parkeren langs rijbaan, infrastructureel)
• Indien snelheid te hoog blijft: verhoogde kruispunten of
drempels en kussens
• Investeer in autodelen
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Gebieden met zone 30 en zone 50 vergroten
de fietsbaarheid
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4.1.5
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De basis van het fietsnetwerk wordt gevormd door het hoofdnetwerk, aangevuld met zone 30 of 50, waar overal kan worden gefietst. Samen met doorsteekjes, voet- en fietswegen
en routes door groengebieden biedt dit kinderen, scholieren
en ouderen een aantrekkelijke manier om zich autonoom te
verplaatsen. Het is een aantrekkelijk alternatief voor drukke
verkeerswegen.4
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Een lage maximumsnelheid is bij gemengd verkeer is een
absolute randvoorwaarde voor de veiligheid van fietsers. Het
aantal letselongevallen daalt met 20 tot 25% bij instellen van
een zone 30 en beperken van doorgaand verkeer.3
De impact van een botsing neemt exponentieel toe met de
snelheid. Bij een snelheid van 40 km/u heeft een voetganger
een kans van 80% om te overleven. Bij een snelheid van 60
km/u is dat slechts 20%. Het aantal ongevallen in Brugge is
na de invoering van zone 30 in 1992 gedaald met 25% en het
aantal ongevallen met fietsers zelfs met 36%.

4.1.6

Vergroot de fijnmazigheid met slimme schakels

Fietsen kost inspanning en fietsers zijn altijd op zoek naar de
kortste route. Logische fietslijnen hebben de voorkeur, maar de
route moet ook aangenaam zijn. Een aantrekkelijke route wordt
als minder lang ervaren. Hoe fijnmaziger het netwerk, des te
groter de fietsbaarheid. Bij lokale besturen, ontwerpers en ook
bij particuliere ontwikkelaars, is de aandacht voor een fijnmazig
netwerk de jongste jaren fors toegenomen. Door ontbrekende
schakels weg te werken, kunnen nieuwe logische en ontvlochten
routes ontstaan.

Olifantenpaadjes zijn het resultaat van langdurig gebruik en
geven aan waar een verbinding voor fietsers of voetgangers
gewenst is. Ze worden vaak geformaliseerd volgens de heersende ontwerpnormen. Een gebied kan ook neutraal worden
ingericht en achteraf worden dan de spontaan ontstane paden
geformaliseerd. Ze ontstaan ook op plaatsen waar fietsvoorzieningen te krap worden aangelegd.
Trage wegen verbeteren de fijnmazigheid van het fietsnetwerk. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen er vanaf het begin
trage wegen voor fietsers (en voetgangers) worden voorzien.
Doorlopende straten zijn een eenvoudige en doeltreffende
maatregel omdat het voor fietsers duidelijk is dat de doodlopende straat voor hen doorloopt. Door correcte borden te
plaatsen, krijgt de fietser extra comfort.
Tunnels en bruggen werken barrières weg op routes met een
hoog fietspotentieel. Een goed ontworpen brug of tunnel onder het spoor levert veel tijdswinst op en voegt daarmee veel
bestemmingen toe aan de actieradius van de fietser.
Doorgangen over particuliere terreinen en door parken en
groenzones bieden interessante mogelijkheden. Bij nieuwe
ontwikkelingen moet al van bij de start van het project worden overlegd over de mogelijkheid voor fietsroutes. Ontwikkelaars zijn steeds vaker welwillend om hiermee rekening te
houden.

4.2.1

Inbedding in ruimtelijke structuren

De aantrekkelijkheid van een route voor fietsers wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop ze is ingebed in
het ruimtelijk weefsel. Voor de kwaliteit van fietsroutes naar
frequente bestemmingen zoals stations, scholen en handelskernen zijn verschillende schaalniveaus relevant.
Doorgaande fietsroutes verzamelen fietsers uit omliggende
buurten en volgen vaak herkenbare ruimtelijke assen. De
aanwezigheid van mensen langs deze doorgaande fietsroutes is noodzakelijk voor het functioneren van aanpalende
voorzieningen, de (sociale) veiligheid en de attractiewaarde.
Zorg daarom voor een goede afstemming tussen belangrijke
bestemmingen voor fietsers en dergelijke doorgaande fietsroutes.5
In de directe omgeving van belangrijke bestemmingen neemt
het aantal fietsers toe. Hou hiermee rekening in het ontwerp
door routes te bundelen en zo direct mogelijke routes te bieden.
Logisch en snel: fietsers willen zo weinig mogelijk omwegen maken om hun bestemming te bereiken, vooral als de
bestemming in zicht is. Een beperkt aantal goed ontworpen
afkortingen is effectief.
Bundeling van de route: door de route de laatste 100 tot
200 meter voor een belangrijke fietsbestemming (zoals een
station) te bundelen kunnen hindernissen adequaat worden
opgelost. Eén goede oversteek verdient de voorkeur boven
meerdere slechte.

Kriskrasbewegingen en stilstaande mensen: de route van
voetgangers is niet altijd voorspelbaar. Dit conflicteert met
fietsers die doelgericht hun fietsenstalling willen bereiken.
Fietsroutes zijn daarom bij voorkeur goed herkenbaar.
Het is belangrijk dat hoofdroutes voor de fiets sociaal veilig
zijn. Gebouwen en activiteiten langs de route dragen hiertoe
bij, omdat de aanwezigheid van andere mensen verwacht kan
worden. Er moeten ‘ogen langs de route’ zijn. Hou daarom bij
het inplannen van routes en bij het ontwikkelen van gebieden
rondom hoofdfietsroutes rekening met het soort bebouwing
en de positionering van ramen en deuren en met de eisen die
fietsers stellen. Het windklimaat wordt bijvoorbeeld bepaald
door het type gebouwen langs de route.
Sociaal veilig: routes waar mensen aanwezig kunnen zijn,
hebben de voorkeur. Ramen en deuren van woningen langs
de route worden als sociaal veiliger ervaren dan kantoren en
bedrijfsgebouwen die na sluitingstijd leeg zijn.
Voetgangers en fietsers als basis: op drukke routes, moeten
fietsers en voetgangers voldoende ruimte hebben om zich
vlot te verplaatsen. Ook de ruimtelijke kwaliteit is belangrijk.
Aangenaam klimaat: fietsers zijn zeer gevoelig voor windhinder. Het ontwerp van de omliggende gebouwen is
daarbij cruciaal. Schuine daken, luifels en hoogbouw op een
bredere ‘voet’ zorgen voor een aangenamer windklimaat op
straatniveau.
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Inrichting en ontwerp
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4.2

Grofweg zijn er drie vormen van bewegwijzering:
Het succes van een fietstunnel hangt af van de locatie en van
het ontwerp:
• Overzichtelijk: de uitgang is te zien, personen worden bij
binnenrijden al gedetecteerd.
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• Licht: natuurlijke lichtinval, gebruik van lichte kleuren en
goede verlichting.
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• Breed: ruim genoeg om voldoende afstand te bewaren van
een tegenligger. Holle wanden kunnen de nuttige breedte
opdrijven en geven een beter ruimtegevoel.
• Verkeersveilig: flauwe hellingen en rechte of flauwe befietsbare hellingen en bochten afgestemd op de snelheid en
goed uitzicht op het kruisend verkeer aan het einde van de
tunnel.
• Proper: ongewenst gebruik (wildplassen) onaantrekkelijk
maken en regelmatig reinigen. Ook holle wanden kunnen
aan dit probleem verhelpen.

Hoe goed en zorgvuldig een route ook gesitueerd is, een duidelijke en uniforme bewegwijzering biedt een grote meerwaarde voor fietsers. Een bewegwijzerde route staat voor een
bepaald kwaliteitsniveau en maakt het makkelijker om onbekende trajecten uit te proberen. Afstandsaanduidingen op
borden maken de keuze voor de fiets vaak makkelijker. Om effectief te zijn, moet bewegwijzering logisch worden geplaatst
op een plek waar fietsers de tijd hebben om de informatie in
zich op te nemen.

• Standaard fietsbewegwijzering voor het aanduiden van
bestemmingen zoals woonkernen, attractiepolen en bezienswaardigheden.
• Bewegwijzering recreatieve routes voor toeristische routes
of knooppuntenroutes.
• Specifieke bewegwijzering om speciale routes, zoals fietssnelwegen, aan te duiden. Soms worden ook aanvullende
symbolen gebruikt om een route herkenbaar te maken.

4.2.2

Dimensioneer ruim

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben een impact op de ruimte die nodig is voor fietsen.
• Er zijn meer fietsers en die vragen meer ruimte. Voorzie op
druk bereden fietsroutes infrastructuur die ruim genoeg is:
bredere fietspaden en meer opstelruimte bij kruispunten.
Plaats voldoende parkeerplaatsen bij bestemmingen.
• Er zijn snellere fietsers, hun aandeel groeit. Dat heeft te
maken met betere fietsen, langere afstanden die voor
woon-werkverkeer worden afgelegd en de introductie van
de elektrische fiets. Meer snelle fietsers vraagt om bredere
infrastructuur zodat bij het voorbijsteken geen gevaarlijke
situaties ontstaan.
• Er zijn verschillen soorten fietsen: bakfietsen, karretjes en
driewielers zijn breder of langer en vragen meer ruimte op
het fietspad, bij kruispunten, maar ook in fietsenstallingen.

Fietsers hebben voldoende ruimte nodig om te kunnen fietsen
en veilig afstand te kunnen houden van obstakels. De effectieve breedte voor één rijdende fietser bedraagt één meter.
Deze maat moet verhoogd worden in bochten, bij traag rijden,
achteromkijken en windhinder. De minimumeisen in het vademecum hebben een bindend karakter, maar bij de aanleg
van nieuwe fietspaden wordt zoveel mogelijk gestreefd naar
een breedte die is afgestemd op het verwachte gebruik. Als
uitgangspunt voor een fietspad gaan we ervan uit dat twee
mensen comfortabel naast elkaar kunnen fietsen:
• Comfortabel éénrichtingsfietspad: twee fietsers naast
elkaar.
• Intensief bereden éénrichtingsfietspad: twee naast elkaar
rijdende fietsers kunnen een andere inhalen.
• Comfortabel tweerichtingsfietspad: twee naast elkaar
rijdende fietsers kunnen een andere fietser passeren.
• Intensief bereden tweerichtingsfietspad: twee fietsers die
naast elkaar rijden kunnen twee andere fietsers passeren.

Een fietser is geen haas: hij kan geen rechte hoeken maken.
Ook al ziet een ontwerp met strakke rechte hoeken er mooi
uit, het is niet geschikt voor fietsers. Boogstralen moeten
ruim genoeg zijn. Een boogstraal van drie tot vier meter is het
absolute minimum. Traag rijden of stoppen is dan vaak onvermijdelijk. Bij hogere snelheden nemen de boogstralen toe.
Voor normale fietssnelheden van 15-20 km/u is de boogstraal
6 – 10m.
Bij kruispunten hebben fietsers nood aan voldoende opstelruimte. Hou op drukkere routes daarom rekening met extra
wachtruimte bij het oversteken, zeker op routes met veel
bakfietsen en fietsaanhangers. Dat geldt ook voor middeneilanden.
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Een fiets is een evenwichtsvoertuig dat alleen kan bewegen
met een minimumsnelheid van 7 km/u. Een fietser die langzamer gaat, begint vaak te slingeren en kan zelfs omvallen.
Ouderen en kinderen hebben vaak moeite om snel op gang
komen en hebben dan meer ruimte nodig. Ook een zware fiets
slingert meer.

De snelheidsverschillen op fietspaden worden groter. De
kwaliteit van de fietsen is sterk toegenomen waardoor ook
sneller kan worden gefietst. Fietsen als sport is populair en
koersfietsen en mountainbikers fietsen vaak sneller dan toerende recreanten. De opmars van de elektrische fiets draagt
ook bij aan grotere snelheidsverschillen op de fietspaden. Om
comfortabel te fietsen met verschillende snelheden is het
belangrijk dat er voldoende ruimte is om in te halen of ingehaald te worden. Twee-snelhedenfietspaden (waarbij rechts
rustig gefietst wordt en links snel), zoals al wordt toegepast in
Kopenhagen, bieden een antwoord voor specifieke, zeer drukke situaties.
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• Naast elkaar fietsen moet de norm zijn bij het ontwerpen
van fietsinfrastructuur. Het is prettig om naast uw kind te
kunnen fietsen of onderweg met elkaar te kunnen praten.
Dat is in een auto vanzelfsprekend, maar niet als u wegens
ruimtegebrek gedwongen wordt om achter elkaar te fietsen.

4.2.3

Waarborg de effectieve fietsbreedte

Omdat een fietspad een grote investering is waarmee een
stad of gemeente vele tientallen jaren verder moet, is het
belangrijk om op voorhand voldoende ruimte te voorzien.
Achteraf aanpassen is meestal weggesmeten geld.
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Voor een fietser is de effectieve fietsbreedte cruciaal. Langs
het fietspad staan vaak obstakels of vaste voorwerpen zoals geparkeerde wagens, bomen, borden of muren. Als een
fietspad te dicht langs obstakels komt, dan neemt een fietser
automatisch afstand. De effectieve breedte wordt daardoor
kleiner.
Open grachten spelen een belangrijke rol bij de waterhuishouding in Vlaanderen, onder ander door het bieden van voldoende infiltratiecapaciteit voor regenwater. Het is belangrijk
om de afstand van een fietspad tot een gracht ruim genoeg
te dimensioneren. Een gracht heeft vaak een licht slingerend
verloop waardoor de breedte varieert. Bovendien moet een
gracht op gezette tijden worden geruimd. Reserveer daarom
voldoende ruimte om achteraf extra kosten te voorkomen.
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Bron: Urs Walter

Een fietspad langs een drukke weg is aangenamer als er voldoende afstand is tot het autoverkeer, bijvoorbeeld door een
haag of een parkeerstrook met afwisselend bomen. Voldoende ruimte biedt meer kwaliteit. De keuze van de beplanting is
belangrijk voor de effectieve breedte voor de fietser. Kies bij
voorkeur soorten die eenvoudig te onderhouden zijn. Snelgroeiende soorten moeten vaak genoeg worden gesnoeid om
overlast voor fietsers te voorkomen.

4.2.4

Bied aangename routes

Fietsers vragen kwaliteit. Een fietsroute moet een goed wegdek hebben, genoeg ruimte bieden en obstakelvrij zijn. Meer
kwaliteit betekent meer fietsers.
Fietsers zijn graag efficiënt met energie. Stoppen en weer
vertrekken, kost moeite. Kruispunten waar fietsers moeten
stoppen, worden liefst zoveel mogelijk vermeden. En als ze
nodig zijn, dan kan het comfort van wachtende fietsers worden verhoogd. Met een eenvoudig paaltje, een hek of voetensteun kan de fietser op het zadel blijven zitten en de voeten in
de juiste positie zetten om zonder veel moeite weer verder te
fietsen. Het is een eenvoudige maatregel die duidelijk inspeelt
op een behoefte van fietsers.

Hoogteverschillen zijn soms noodzakelijk, maar worden vaak
als een obstakel ervaren. Kies routes die geleidelijk stijgen
en vermijd steile hellingen. Een helling is afhankelijk van het
hoogteverschil en de inspanning die een fietser kan leveren.
Bij een hoogteverschil van drie meter kan een steilere helling
worden gebuikt dan bij een hoogteverschil van tien meter.
Er kan dus geen vast hellingspercentage naar voren worden
geschoven. Hoogteverschillen van meer dan tien meter zijn
zelfs te mijden. Aan hellingbanen voor fietsers worden andere
eisen gesteld dan aan hellingbanen voor voetgangers of rolstoelgebruikers.
Fietsroutes moeten begrijpelijk en herkenbaar zijn. Fietsers
oriënteren zich niet op basis van verbods- en gebodsborden,
maar zoeken een comfortabele en snelle route. Hindernissen
worden het liefst gemeden. Kies bij de aanleg van fietspaden,
fietsoversteken en andere fietsinfrastructuur voor veelgebruikte materialen, kleuren en een uitvoering die bijdraagt aan de
herkenbaarheid. Duidelijk herkenbare infrastructuur wordt ook
minder vaak fout gebruikt door andere weggebruikers.
Infrastructuur voor fietsers moet voorspelbaar en vergevingsgezind zijn zodat (eenzijdige) verkeersongevallen vermeden
worden. Voldoende ruimte op en langs het fietspad is daarbij
cruciaal. Een vergevingsgezind fietspad straft de fietser niet
direct af bij het maken van een stuurfout of een onverwacht
manoeuvre van een andere weggebruiker. De vergevingsgezindheid neemt toe als er uitwijkmogelijkheden zijn naast het
fietspad of de fietsroute (fietsvriendelijke obstakelvrije ber-

04 | Uitnodigend beleid voor vaker fietsen

Het maaibeleid is de afgelopen jaren sterk veranderend als onderdeel van ecologisch beheer. Bermen zien er tegenwoordig
vaak erg aantrekkelijk uit met veel bloemen en verschillende
soorten grassen. Het is nu de regel dat bermen pas na 15 juni
gemaaid mogen worden. Dat betekent vaak dat de begroeiing
overhangt op het fietspad waardoor de effectieve fietsbreedte
vermindert. In principe zijn er twee opties: halverwege het
voorjaar een smalle strook langs het fietspad maaien zodat het
fietspad vrijgehouden wordt of ervoor zorgen dat het fietspad
breed genoeg is waardoor wat overhangend groen geen probleem vormt. Een extra maaibeurt vormt een jaarlijks terugkerende kost. Een iets breder fietspad voorzien is eenmalig, maar
moet wel al tijdens de ontwerpfase mee opgenomen worden.

Fietsers fixeren hun blik op objecten langs de route en rijden
het liefst in een zo recht mogelijke lijn. Afwijkingen van deze
wenslijn worden meestal geaccepteerd als ze meer snelheid,
comfort of veiligheid bieden.
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Dilemma:
extra maaien of bredere fietspaden?
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men) en als kleine hoogteverschillen of spleten langs het fietspad worden vermeden. Fietsroutes moeten voldoende afstand
hebben tot geparkeerde auto’s en uitritten die verscholen
liggen tussen hagen of gevels. Openslaande autoportieren en
uitrijdende wagens die geen zicht hebben op de langsrijdende
fietsers, zorgen voor onaangename onvoorspelbare situaties.
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Zorg voor een obstakelvrije, vlakke en comfortabele fietsroute. Paaltjes en hekjes op het fietspad zijn obstakels en
moeten vermeden worden. Vooral voor fietsers in een groep
zijn ze vaak niet zichtbaar. Leuningen, muurtjes, hagen, palen
en verkeersborden moeten op minstens 50 cm van het fietspad staan. Kleine hoogteverschillen of putten in het wegdek
zorgen ervoor dat fietsers te veel op de weg letten. Gladde
materialen zoals gepolijste natuursteen kunnen erg glibberig
zijn en bij manoeuvres zelfs gevaarlijk. Rustieke bestratingen
zorgen voor discomfort. Vermijd riooldeksels op de fietsroute. Als het niet anders kan, dan is een zorgvuldige inpassing
noodzakelijk. Overleg met nutsbedrijven is hier aangewezen.
Maak inritten vlak genoeg zijn en zorg voor naadloze overgangen tussen materialen. Laterale spleten zijn gevaarlijk als een
fietswiel erin terecht komt. Best dus vermijden. Ook bij tramrails is dit een belangrijk aandachtspunt.
Aan de hand van de resultaten van het Meetfietsproject van
de Fietsersbond voert de gemeente Zemst onderhoud uit en
zorgt voor de opvolging van de herstelling van de fietspaden
door nutsbedrijven na werken. Daarnaast investeert de gemeente alleen nog in verharding in monoliet in plaats van
klinkers. Zemst heeft ook een preventief beleid op het vlak van
bladval en boomwortels.

Een fietsroute die door een mooie en aangename omgeving
loopt, wordt vaker gebruikt. Fietsers worden uitgenodigd om
gebruik te maken van de ruimte. Ook andere weggebruikers
profiteren hiervan. Aandacht besteden aan de ruimtelijke kwaliteit van omliggende bebouwing, straatmeubilair en voorzieningen, betekent eveneens een positieve impuls voor de fietsbaarheid. Ook de beplanting en de bermen spelen een rol.
De gemeente Duffel is ervan overtuigd dat men het fietsen
niet alleen stimuleert met goede fietspaden. Een goed fietspad is noodzakelijk, maar een goed fietspad in een mooie
omgeving is nog veel beter. Daarom zorgt de gemeente Duffel
voor bloemrijke bermen langs verschillende fietspaden. Hierdoor krijgt niet alleen de biodiversiteit een ‘boost’, maar wordt
ook de belevingswaarde van de fietstocht versterkt. Gezien de
vele positieve reacties zullen de fietsende Duffelaars ook de
volgende jaren nog kunnen genieten van bloemrijke bermen.
Een verlichte fietsroute is aangenamer om te fietsen. Zien
en gezien worden draagt bij tot het veiligheidsgevoel en de
verkeersveiligheid. Een verlichte route is makkelijker te volgen
en fietsers worden minder verblind door tegemoetkomende
auto’s en fietsers met felle lampen. Hoe minder licht, hoe
belangrijker het contrastverschil om onderscheid tussen objecten te kunnen maken. Recent onderzoek heeft aangetoond
dat gebrek aan contrast een belangrijke oorzaak is van eenzijdige ongevallen, bijvoorbeeld een fietser die tegen een paaltje
fietst.

Bron: Den Brinker, B.P.L.M., Daffertshofer, A., 2005. The IDED method to measure the visual accessibility of the built environment. International Congress

Dilemma: verlichten in het buitengebied?
Binnen de bebouwde kom zijn fietsroutes in principe verlicht. Voor het buitengebied is dit minder eenduidig. Het fietst prettiger
op een verlichte fietsroute, maar soms is verlichting strijdig met andere belangen, zoals omliggende natuurgebieden. De lichtvisie
voor Vlaamse gewestwegen vertrekt van het uitgangspunt dat er in het buitengebied geen verlichting is, tenzij er sprake is van
een conflictpunt of een uitzonderlijke situatie zoals een schoolomgeving of de aanwezigheid van fietsers. Ook voor gemeentelijke
wegen kan dit principe worden gehanteerd. Op routes die veel functioneel worden gebruikt (sport, school), kan er dan voor worden gekozen om verlichting te voorzien. Om lichthinder te minimaliseren zijn er verschillende mogelijkheden zoals tijdsvensters
(‘s ochtends en ’s avonds, maar niet ’s nachts), slimme verlichting die aanspringt met detectie of lichtkleuren die niet schadelijk
zijn voor fauna en flora.
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Bovenstaand beeld is de uitkomst van een contrast-analyse volgens de IDED-methode: de zwarte lijnen tonen de
elementen die in het perifere zichtveld waarneembaar zijn.
De pijl is duidelijk te onderscheiden, maar de boordsteen
niet. Het is dus niet vreemd dat een fietser rechtdoor fietst
en een eenzijdig ongeval krijgt.
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Het voorbeeld van deze ongevallenlocatie toont het belang
van onderscheid tussen het voetpad en het fietspad. De
boordsteen is alleen te herkennen als u heel goed kijkt. De
pijl wijst rechtdoor waardoor de indruk wordt gewekt dat
het fietspad ook rechtdoor loopt. Op deze plek is een fietser
tegen de boordsteen gereden en gevallen.

4.2.5
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Bij het inrichten van een straat of weg moeten vaak keuzes
worden gemaakt. De beschikbare ruimte is lang niet altijd voldoende om voetganger, fietser, rijdende en stilstaande auto’s
en het openbaar vervoer allemaal vrije baan te geven.
De wegencategorisering en het STOP-principe vormen het uitgangspunt bij het maken van keuzes bij beperkte ruimte. De
belangen van voetgangers en fietsers wegen altijd zwaar door.

Mogelijke oplossingsrichtlijnen

Shared Space

Fietsstraat in zone 30
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n.

Welke ruimte krijgt de fiets?

Zone 30 met gemengd verkeer

Infrastructuur heeft een lange levensduur. Het is daarom
belangrijk om op het moment dat er cruciale keuzes worden
gemaakt, ook de belangen van de fiets goed mee te wegen.
Bij een beperkte ruimte worden verschillende strategieën
gevolgd. De minimaal benodigde obstakelvrije ruimte voor
voetgangers en de minimummaten voor fietspaden, moeten
wel altijd worden gerespecteerd.

Opmerkingen
Snelheid beperkt tot 20 km/u
Voetgangers en fietsers mogen hele breedte openbare ruimte gebruiken.
Fietsers mogen hele breedte van de rijrichting gebruiken.
Auto’s mogen fietsers niet inhalen.

Weinig doorgaand verkeer.
Lage verkeersintensiteit, maximaal 3.500 motorvoertuigen per dag.
Eventueel nog lagere snelheid

Overleg met belanghebbenden.
Alternatieve parkeeropties zoeken.
Autodelen versterken
Parkeren aan 1 of 2 zijden verwijderen

te

Eenrichtingsverkeer auto

Overleg met belanghebbenden.
Circulatieplan opstellen.
Variant: auto en fiets gemengd in éénrichting en fietspad in tegenrichting.
Levert beetje ruimtewinst.

Onteigenen

Extra breedte verwerven om goede voetgangers- en fietsvoorzieningen mogelijk
te maken. Procedure kost tijd.

Op wegen met gemengd verkeer kan er voor worden gekozen
om fietssuggestiestroken toe te passen. Maar dat is lang niet
altijd nodig of gewenst. Zoals de naam al impliceert: het zijn
stroken die aanduiden waar gefietst kán worden. Het is echter
geen eigen ruimte voor de fiets. Het moet samengaan met
een snelheidsbeperking die veiligheid biedt aan de fietser.

Voor auto’s biedt dit vrije baan waardoor een maximum snelheid van 30 km/u moeilijk te handhaven is.

Op wegen met een smal profiel of centrale goot worden bij
voorkeur helemaal geen fietssuggestiestroken toegepast. Op
bredere wegen met redelijk wat autoverkeer, kunnen fietssuggestiestroken overwogen worden, mits de snelheid laag is.

• Maximumsnelheid 50 km/uur

• vergroten van het ‘eigen domein’ van de fietser;
• snelheidsremming door de optische versmalling van de
rijbaan;
• versterken van de leesbaarheid van een fietsroute;
• duidelijke conflictpresentatie bij kruisings- en inhaalbewegingen.
Vermijd altijd smalle strookjes. Veel automobilisten en fietsers
denken dat de fiets op een fietssuggestiestrook moet blijven
en de rest van de rijbaan voor de auto is. Fietser komen hierdoor in de verdrukking: ze hebben vaak de neiging om achter
elkaar en dicht langs de rand van de weg te rijden.

Bij de aanleg van de fietssnelweg tussen Antwerpen en Mechelen moest het gemeentebestuur van Kontich creatief te werk
gaan. Het stuk van Lintsesteenweg tussen het station en de Liersebaan was te smal voor een gescheiden fietspad. Daarom werd
beslist om van de Lintsesteenweg een fietsstraat te maken en de
auto’s nog maar in één richting toe te laten. De bewoners werden betrokken bij de keuze van de toegelaten richting.
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Binnen de bebouwde kom mogen fietsers naast elkaar fietsen.
Voor het comfort van fietsers dienen fietssuggestiestroken
daarom breed genoeg te zijn. Brede fietssuggestiestroken
hebben de volgende voordelen:

• Autoluw
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Leeuwarden, de hoofdstad van de provincie Friesland, heeft in
2012 een kruispunt in het centrum van de stad ingericht tot
een plein volgens het shared space concept. Dit concept gaat
uit van het versterken van het verblijfskarakter en het minimaliseren van typische verkeerskundige ingrepen zoals verkeersborden en belijning. De inrichting is gericht op het harmoniseren van de snelheden onderling en het versterken van
de communicatie tussen de verkeersdeelnemers. Omdat een
shared space ontwerp vragen oproept en de gemeente graag
lessen wil kunnen trekken voor huidige en toekomstige ontwerpen, is er in 2014 een evaluatie uitgevoerd. Belangrijkste
conclusie: het concept werkt en er is ruimte voor verbetering.
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concrete cijfers, zie vademecum

Fietssuggestiestroken zijn op landelijke wegen (tussen vijf en
zes meter) verantwoord, mits volgende randvoorwaarden:
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Bij gemengd verkeer is parkeren op de rijbaan de standaard.
Zowel fietsers als auto’s moeten dan af en toe om geparkeerde auto’s heenrijden. Dit heeft een snelheidsremmend effect.
Op routes met veel fietsverkeer is dit soms hinderlijk. Door te
kiezen voor afgebakende parkeerstroken naast de rijbaan of
een parkeerverbod aan één of twee zijden van de weg, kunnen
fietsers ongehinderd doorrijden.
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Aanliggende fietspaden en fietssuggestiestroken moeten op
voldoende afstand van geparkeerde auto’s worden gesitueerd
om ongevallen als gevolg van openslaande portieren te voorkomen. Een extra tussenstrook is dan aangewezen. De maatvoering is afhankelijk van de breedte van de parkeerstrook.
Fietssuggestiestroken hebben volgens de huidige wetgeving
geen juridisch statuut, waardoor parkeren met de wagen op
deze stroken gewoon is toegestaan. Op een fietspad is het
verboden te parkeren. Toch worden fietspaden nogal eens gebruikt voor kort parkeren (afleveren, halen en brengen). Als dit
veelvuldig gebeurt, is het wenselijk om verscherpt toezicht te
voorzien. Voorzie verder een speciale strook voor het afleveren
of halen en brengen.
Parkeervoorzieningen langs druk bereden fietsroutes moeten
zeer zorgvuldig ontworpen worden. De combinatie van schuin
parkeren langs een druk bereden fietsroute valt ten stelligste
af te raden omdat de fietser in de dode hoek zit bij het achteruitrijden.
Uitgangspunt bij de aanleg van fietspaden is een fietspad
langs weerszijden van de rijbaan, zodat alle bestemmingen
bereikt kunnen worden. Voor fietsers is het vaak comfortabel
om een fietspad in tegenrichting te mogen gebruiken: de keu-

zevrijheid wordt hierdoor vergroot. Ook kan het vanwege de
verdeling van de beschikbare ruimte soms handiger zijn om
voor één tweerichtingsfietspad te opteren. Daar staat tegenover dat er vaker conflicten zijn tussen fietsers en auto’s bij
tweerichtingsfietspaden, onder andere omdat de automobilist
geen fietser uit tegengestelde richting verwacht. Elk dubbelrichtingsfietspad dient daarom zeer zorgvuldig ontworpen te
worden zodat automobilisten weten dat ze fietsers van twee
kanten kunnen verwachten.
In de stad Göttingen6 (Duitsland 130.000 inwoners), werd
een snelle fietsverbinding gelegd tussen het station, universitaire gebouwen en belangrijke tewerkstellingspolen
(25.000 studenten, 14.400 personeelsleden). De totale lengte
bedraagt 4 km, waarvan 1,4 km fietsstraat. De rest heeft
gescheiden fietsvoorzieningen die nieuw aangelegd of verbreed werden. De breedte van dubbelrichtingsfietspaden
varieert tussen drie en vier meter. Er zijn geen drempels bij
overgangen, er was aandacht voor bewegwijzering, prioritair inzetten van strooidiensten in de winter, leesbaarheid
door herkenbare markeringen en pictogrammen. Een groene
fietsgolf langs drie opeenvolgende verkeerslichten werd getest via telpunten in realtime en aangepast aan de fietsopkomst. Tegelijkertijd loopt een pilootproject met elektrische
leenfietsen bij werkgevers langs de route en wordt op het
traject laadinfrastructuur voorzien. Het Bondsministerie voor
verkeer draagt bij met één miljoen euro subsidie, de stad
geeft 600.000 euro en de Landkreis (regio) 120.000 euro. De
lokale antenne van de Fietsersbond staat achter het ontwerp,
maar zet kanttekeningen bij de dubbelrichtingsfietspaden.

Verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn nodig, maar voor fietsers
vaak frustrerend als de wachttijden lang zijn en het kruispunt
in meerdere keren overgestoken moet worden. Vaak wordt de
fietser niet optimaal meegenomen in het afstemmen van de
verschillende fases. Een fietsvriendelijk verkeerslicht:
• vermijdt onnodig wachten, bijvoorbeeld door detectie of
een aanmeldknop,
• minimaliseert het aantal keren waarin overgestoken moet
worden, bijvoorbeeld door fietsers in alle richtingen groen
te geven,
• geeft informatie over hoelang er nog gewacht moet worden,
• is geplaatst op ooghoogte van de fietser,
• geeft rechtsaf of rechtdoor door rood indien dit gepast is.

In Denemarken en Nederland wordt de groene golf7 ook voor
fietsers toegepast. Denemarken startte ruim tien jaar geleden
met een groene golf in Odense op belangrijke woon-werkroutes. Inmiddels zijn er ook in Kopenhagen en Amsterdam groene golven te vinden. Verkeerslichten worden over
een traject op elkaar afgesteld waardoor een fietser steeds
groen licht treft als hij de streefsnelheid fietst. Deze snelheid
varieert: in Odense is met 22 km/u gekozen voor pendelaars die door willen fietsen, in Amsterdam is de streefsnelheid met 18 km/u meer gericht op de gemiddelde fietser.
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In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om het fiets- en
voetpad te combineren. Bij heel lage voetgangersintensiteiten, bijvoorbeeld in landelijk gebied, zijn voetpaden vaak niet
nodig. Voetgangers kunnen en mogen dan gebruik maken van
het fietspad. Ook kan het voorkomen dat er over een kort traject te weinig ruimte is om een apart fietspad en voetpad aan
te leggen. Indien de intensiteit van fietsers en/of voetgangers
beperkt is, kan ervoor gekozen worden om voetgangers en
fietsers te mengen. De kwaliteit voor zowel voetgangers als
fietsers is dan beduidend minder dan bij gescheiden voorzieningen en deze situatie wordt bij voorkeur vermeden.

In Hasselt zijn als proefproject meerdere verkeerslichtenregelingen op de Groene Boulevard zodanig ingesteld dat de fietsers in elke cyclus tegelijk groen krijgen in alle richtingen: Alle
Fietsers Tegelijk Groen (AFTG). Voor fietsers die het kruispunt
tweemaal dwarsen, resulteert dit in een gemiddelde wachttijd die significant lager ligt dan bij een klassieke regeling en
door het vermijden van conflicten met gemotoriseerd verkeer
wordt de verkeerssituatie voor fietsers veel veiliger.
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Voetgangers en fietsers worden bij voorkeur gescheiden, zeker
als het om een belangrijke fietsroute gaat. In veel winkelgebieden is een voetgangerszone waar fietsers gedurende bepaalde
tijden van de dag mogen fietsen. Als het druk is, worden ze
geacht af te stappen.

4.2.6

Onderhoud

Veel eenzijdige ongevallen met fietsers zijn gerelateerd aan
slecht onderhoud: sneeuw, ijs, losliggende componenten op
het wegdek, oneffenheden en gladde materialen.
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Het aangeboden comfortniveau van fietsvoorzieningen moet
hoogstaand zijn en blijven. Bed daarom onderhoud structureel
in in de begroting en de organisatie van de gemeente:
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• Controleer systematische de fietsvoorzieningen mét de fiets
(minstens tweemaal per jaar). Let daarbij op verzakkingen in
het wegdek, waterplassen, vergroeiingen en overhangende
takken.
• Bouw een inventaris op van fietsvoorzieningen waaraan een
onderhoudsprogramma gekoppeld wordt.
• Voorzie een meldpunt of promoot het gebruik van
Meldpunt Fiets zodat gebruikers infrastructuurproblemen
kunnen doorgeven.
• Overleg geregeld met georganiseerde gebruikersgroepen
(Fietsersbond).
• Houd een onderhoudsploeg beschikbaar die herstellingen
op zeer korte termijn kan uitvoeren.
• Controleer de weg na wegenwerken en werkzaamheden
van nutsmaatschappijen.
Gladde fietswegen kunnen vooral bij stuurbewegingen leiden
tot valpartijen. Door het voorkomen of wegnemen van de
directe oorzaken zoals sneeuw, ijzel of losliggende bladeren
kunnen heel wat ongevallen worden vermeden.

De hoeveelheid sneeuw en ijzel is op voorhand niet te voorspellen. Uit onderzoek blijkt dat preventief strooien een succesvolle maatregel is om ongevallen te voorkomen. Bij sneeuw
is strooien niet altijd voldoende en het schoonborstelen van
de fietspaden vóór het strooien is noodzakelijk.
Stel een gladheidsbestrijdingsplan of veegplan op als concreet
instrument en informeer fietsers op welke routes gladheid
bestreden wordt, waar werken zijn en welke omleidingen
voorzien worden.
In de winter kreeg de gemeente Ravels standaard klachten
over besneeuwde of gladde wegen. Sinds een aantal jaren
heeft de gemeente een gladheidsbestrijdingsplan dat iedereen kan raadplegen. Daarin wordt uitgelegd welke straten
prioriteit hebben en waarom er in sommige straten helemaal
niet geveegd en gestrooid wordt. Sindsdien zijn er bijna geen
klachten meer.
Als er sneeuw of ijzel wordt verwacht, dan treedt het
sneeuwplan in werking. Arbeiders van de gemeente checken om vijf uur ‘s ochtends of het nodig is om te vegen of
te strooien. Zij contacteren dan vier verschillende externe
aannemers die alle fietspaden in de gemeente sneeuwvrij
maken en strooien. Nog voordat de kinderen naar school
gaan zijn de belangrijkste fietspaden al sneeuwvrij gemaakt.

4.3.1

Een goede fiets doet fietsen

In België rijden naar schatting zeven miljoen fietsen rond en
worden er per jaar bijna een half miljoen gekocht. Steeds meer
mensen bezitten een dure en comfortabele fiets. Op een goede fiets, fietst het prettiger. Klinkt logisch en is logisch. Maar
niet iedereen gebruikt zijn goede fiets voor alle verplaatsingen. In realiteit moet worden rekening gehouden met diefstal
en vandalisme. Een goed fietsparkeerbeleid stimuleert het
gebruik van goede fietsen en is cruciaal voor een toename van
het aantal fietsverplaatsingen.
Een goed fietsparkeerbeleid heeft ook andere voordelen. Het
is nu eenmaal comfortabeler om op een fiets met een droog
zadel en stuur te rijden. Ook kan de lokale overheid zo de
openbare ruimte vrijwaren van slecht geparkeerde fietsen die
hinder veroorzaken of zelfs de doorgang belemmeren.

4.3.2

Anticipeer op toekomstige vraag

Het aantal benodigde fietsenstallingen wordt bepaald op
basis van de bouwvoorschriften of de aanbevelingen in de
richtlijnen. Hou rekening met het feit dat het fietsgebruik in
Vlaanderen nog steeds groeit. In bestaande situaties kunnen
ook de geparkeerde fietsen worden geteld. Dit geeft een goed
idee van het gebruik. Over het algemeen moet ervan worden
uitgegaan dat een bezettingsgraad van 80% als vol wordt
ervaren.
Na het realiseren van een fietsenstalling verhoogt meestal de
vraag naar fietsparkeerplaatsen. Dit aanzuigende effect treedt
over het algemeen pas op na een aantal maanden tot een jaar.
De NMBS gaat er bij het plannen van stallingen van uit dat het
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Parkeren van de fiets
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resultaat van een basistelling altijd trendmatig moet worden
opgehoogd om te anticiperen op de toekomstige vraag. Een
fietsenstalling wordt immers voor de toekomst gebouwd en
moet zeker tien jaar lang voldoende plek bieden. Een stalling
kan gefaseerd ter beschikking worden gesteld, aansluitend bij
de toenemende vraag. De stalling ziet er dan in het begin niet
al te leeg uit. Dit is een strategie die de NMBS vaak toepast bij
nieuwe stallingen. Een andere strategie is om ruimte te reserveren voor toekomstige uitbreiding.
Tijdelijke fietsenstallingen worden vooral ingezet om de
piek aan parkeerbehoefte voor fietsers op te vangen en de
toestroom van fietsen te beheersen. Voorbeelden zijn fietsenstallingen die enkel worden geplaatst bij evenementen of die
op specifieke dagen (bv. shoppingsdagen) aanwezig zijn, maar
nadien weer worden verwijderd. Bij het inzetten van tijdelijke
fietsenstallingen is het van belang om een compromis te vinden tussen de kwaliteit (ook diefstalveiligheid) en de snelheid
waarmee ze worden geplaatst en verwijderd. Vanzelfsprekend speelt ook de kostprijs een rol. Een specifieke vorm van
tijdelijke stalling is de ‘flexparking’ die in Kopenhagen wordt
uitgetest in een aantal schoolomgevingen. Afhankelijk van het
tijdstip van de dag wordt de ruimte gebruikt door auto’s of
fietsen.
Gent biedt tijdelijke fietsenstallingen voor evenementen. Bij
Fietsendepot Gent kan een aanvraag worden ingediend. Voor
tijdelijke stallingen op openbaar domein dient ook een aanvraag tot inname openbaar domein bij de politie te gebeuren.
Het aantal tijdelijke stallingen varieert van 20 fietsplaatsen,
over gemiddeld 50 plaatsen, tot 3.400 extra plaatsen die bij de
Gentse Feesten worden voorzien. Bij grote evenementen maakt
het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent steeds een draaiboek op.

4.3.3

Kies voor kwaliteit

Een aantrekkelijke fietsenstalling is per fiets bereikbaar en al
vanaf ruime afstand zichtbaar. Een goed gesitueerde, mooie
stalling nodigt uit om de fiets achter te laten. Om diefstal en
het omvallen van fietsen te voorkomen is het in de openbare
ruimte en bij vrij toegankelijke voorzieningen noodzakelijk dat
het frame van de fiets aan de stalling kan worden vastgemaakt.
Het is belangrijk om voldoende afstand tussen de fietsen te
voorzien. In een te krappe fietsenstalling worden plaatsen
vaak niet gebruikt, simpelweg omdat het niet gaat of uit angst
om de eigen fiets of andere fietsen te beschadigen. Bovendien
moet de kleding van de fietser bij het aanbinden en losmaken
van de fiets proper blijven. Aanleunbeugels kunnen flexibel
worden gebruikt door de mogelijkheid om meerdere fietsen
aan één zijde te plaatsen of grotere modellen te stallen. Vooral
in woongebouwen en centrumgebieden is het belangrijk dat
er voldoende ruimte is voor afwijkende modellen zoals bakfietsen, fietskarretjes of kinderfietsen.

4.3.4

Toegang tot overdekte fietsenstallingen

Fietsenstallingen voor lang parkeren in woonwijken, bij scholen, openbaar vervoerhaltes en werkplekken zijn het liefst
overdekt, mooi ontworpen en op de begane grond gesitueerd.
Als dat niet mogelijk is, dan zijn brede en flauwe hellingen
aangewezen. Omdat ook bakfietsen en (zwaardere) elektrische fietsen comfortabel naar boven geduwd moeten kunnen
worden, is het belangrijk dat hellingen niet te steil zijn. Fietsgoten aan weerzijden van de trap kunnen worden toegepast
als een hellingbaan niet mogelijk is. De goten moeten dan
altijd aan twee zijden worden geplaatst en op voldoende
afstand van de muur zodat trappers niet klem raken. Hou er
rekening mee dat fietsgoten onbruikbaar zijn voor bakfietsen

Fietsenstallingen moeten regelmatig worden schoongemaakt.
Zeker vrij toegankelijke, overdekte locaties zijn kwetsbaar voor
vandalisme en verloedering. Een periodieke controle is aangewezen voor de reparaties of verbeteringen.

4.3.5

Voorzie een gedifferentieerd
parkeeraanbod bij bestemmingen

Lang of kort parkeren? Spreiden, bundelen, bewaken? Wat is
de beste locatie voor een fietsenstalling en welke wandelafstand is acceptabel? Dit hangt in sterke mate af van het soort
locatie (school, woning, kantoor, winkels,…), het motief en de
bezoekduur. Bij het plannen en ontwerpen van fietsenstallingen moet rekening worden gehouden met het gedrag van
fietsers. Verbieden helpt maar beperkt en vraagt een systematische handhaving. Het is daarom beter om fietsenstallingen
zo logisch mogelijk aan te bieden waardoor de fietser vlugger
geneigd zal zijn ze te gebruiken.

Op het Rector De Somerplein zijn horecazaken en winkels gelegen en het plein vormt ook het begin van de winkel-as naar
het station via de Bondgenotenlaan. Ook is het De Somerplein,
op het station na, de belangrijkste halte voor de bussen van
De Lijn met dagelijks 17.000 reizigers die er op- en afstappen.
Om een zo hoog mogelijke parkeercapaciteit te bereiken
werd gekozen voor de dubbeldeksstalling waarbij twee fietsen boven elkaar geparkeerd kunnen worden. De stalling
biedt zo plaats aan 550 fietsen. De stalling is open, bewaakt
en gratis van 8 tot 24 uur van zondag tot woensdag en
van 8 tot 3 uur van donderdag tot zaterdag. Fietsen kunnen voor drie euro een nacht in de stalling blijven staan.
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Als wordt gekozen voor afsluitbare fietsenstallingen voor een
specifieke groep gebruikers, dan is het belangrijk om ook vrij
toegankelijke stallingen te voorzien, bijvoorbeeld voor bezoekers. Door verschillende soorten faciliteiten aan te bieden,
kan de gebruiker kiezen voor een optie die het best past bij
het moment van de dag: ’s nachts in de afgesloten stalling,
maar overdag voor de deur zodat de fiets snel te gebruiken is.
Eventuele toegangen van afsluitbare fietsenstallingen moeten
eenvoudig te openen zijn met de fiets in de hand.

De stad Leuven kent als Vlaamse centrum- en studentenstad
een zeer hoog aantal fietsers en een grote vraag om fietsen te
parkeren. Er wordt ingezet op het verhogen van de fietscapaciteit op strategische locaties waar veel bezoekers samenkomen, zoals de oude binnenstad en het commerciële en toeristische centrum.
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en fietsen met aanhanger. Liften zijn duur in realisatie en
onderhoud, en bovendien is de capaciteit van een lift beperkt
waardoor ze ongeschikt is op locaties met veel fietsers, tenzij
er veel tegelijkertijd ter beschikking zijn. Liften kunnen wel
aanvullend worden toegepast, naast hellingen of trappen.

04 | Uitnodigend beleid voor vaker fietsen
sterk fietsbeleid |

112

In de handelskernen is er behoefte aan fietsparkeervoorzieningen die verspreid liggen over het gebied en direct langs
de aanrijroutes. Kortparkeerders parkeren hun fiets zo dicht
mogelijk bij de bestemming, liefst naast de deur of in het
verlengde van de route die ze nadien nog moeten afleggen. In
kleine handelskernen komen bezoekers vaak doelgericht voor
één aankoop. De fiets moet dan liefst direct voor de deur gestald kunnen worden, bijvoorbeeld om een brood te kopen en
daarna de weg te vervolgen naar de groentewinkel.
Los gestalde fietsen in drukke winkelstraten of voetgangerszones veroorzaken vaak hinder. Omdat bezoekers in grotere
centrumgebieden vaak meer tijd doorbrengen, is de bereidheid om de fiets centraal (en bewaakt) te stallen groter. Slim
gesitueerde en aantrekkelijke fietsenstallingen kunnen dus al
veel hinder van los gestalde fietsen voorkomen.
Wanneer wordt het best gekozen voor bundeling?
• Bij bestemmingen waar de fiets lang wordt gestald
(vandalisme, diefstal).
• Als service en een hoger comfort gewenst zijn.
• Als er weinig ruimte beschikbaar is.
• Als los geparkeerde fietsen hinder veroorzaken.

Dilemma: gratis of betalend?
Een discussiepunt bij het parkeren in de buurt van de bestemming is de prijs. Hoeveel kan worden gevraagd voor bewaakt
stallen? Het blijkt lastig om fietsers geld te laten betalen voor
het stallen van hun fiets. In Nederland is er al een lange ervaring met fietsparkeertarieven en het blijkt dat gratis duidelijk
meer fietsers naar een stalling trekt. In sommige stallingen
wordt met een voordelig abonnement gewerkt of een tarief

dat pas ingaat na een bepaalde tijd, bijvoorbeeld na één dag.
In stationsomgevingen kan dit de oplossing zijn.
Bij het station van Den Bosch kunnen fietsen de eerste
dag gratis bewaakt worden gestald en vanaf dan wordt
een beperkt tarief in rekening gebracht. In Den Haag biedt
de gemeente in samenwerking met een sociale partner
een groot netwerk van gratis bewaakte stallingen aan. In
Sint-Niklaas kan de fiets voor één euro per dag bewaakt
worden gestald. Voor 90 euro kan dit het hele jaar door.

4.3.6

Bied stallingsplaatsen bij de woning

Ook bij de woning moet de fiets veilig gestald kunnen worden
op een makkelijk te bereiken locatie, liefst naast de deur. In
dicht bebouwde gebieden is dit niet altijd evident. Veel huizen
beschikken niet over een garage of berging die vanaf de straat
te bereiken is. Een fiets die door de woning naar achteren
gereden moet worden, wordt over het algemeen minder vaak
gebruikt of op straat geparkeerd. Een proactieve maatregel is
het opnemen van parkeernormen voor fietsen in een advies of
stedenbouwkundige verordening.
Voor meer informatie: Fietssuite biedt een
uitgebreid overzicht van mogelijkheden om bij
de woning fietsenstallingen te voorzien
Fietsenstallingen kunnen individueel, maar ook collectief
worden georganiseerd, afhankelijk van de lokale omstandigheden. In buurten met weinig of geen individuele stallingen
voor de fiets, kunnen buurtstallingen worden aangeboden.
Veel gemeenten hebben hier goede ervaringen mee. Ze zetten
een parkeermakelaar in om te bemiddelen tussen vraag en
aanbod. Aanbod wordt vaak actief gezocht en gecreëerd. Soms

De parkeermakelaar in Antwerpen brengt vraag en aanbod
samen op de website www.parkereninantwerpen.be/parkeermakelaar. Daar zitten buurtparkings bij in stedelijk beheer
of van bedrijven die plaatsen aanbieden na de kantooruren,
maar ook van privépersonen die in het systeem stappen. In
totaal gaat het nu om 4.059 parkeerplaatsen. Daarvan zijn er
3.409 voor auto’s, 537 voor fietsen en 113 voor motorfietsen.
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wordt een gedeelte van een bestaand gebouw aangekocht
en ingericht als fietsenstalling voor de omwonenden. Ook
kunnen gemeenschappelijke buurtstallingen in het openbaar
domein worden geplaatst, afhankelijk van de beschikbare
ruimte. Een gecontroleerde toegang (bijvoorbeeld via badges
of met een sleutel) is een voorwaarde voor bewoners om ook
hun duurdere of kwetsbare fietsen te stallen.
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In woonwijken met smalle straten, met woningen zonder garage of andere stallingsmogelijkheid, rest vaak geen andere
oplossing dan de fiets op straat te parkeren. Wie zijn fiets dagelijks gebruikt, heeft echter nood aan een degelijke stalplaats die
logisch is gesitueerd. Daarom biedt de stad Hamburg8 (Duitsland, 1,8 miljoen inwoners) de mogelijkheid om ‘fietshuisjes’ in
de openbare ruimte te plaatsen. Het huisje is compact: slechts
6 m² voor 12 fietsen. De fietsen worden opgehangen aan het
voorwiel met behulp van een draaimechanisme. De productie en
montagewerken worden door ateliers met sociale tewerkstelling
uitgevoerd, maar er zijn ook commerciële aanbieders. Een huisje
kost rond de 5.500 euro, waarvan de Hamburgse districten de
helft subsidiëren. De rest moet door de gebruikers worden betaald: 250 euro per parkeerplaats. Ook het onderhoud van het
fietshuisje valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers.
Op dit moment telt de stad Hamburg 300 fietshuisjes.
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4.3.7

Faciliteer de fiets bij OV

Fiets en openbaar vervoer gaan erg goed samen. De fiets is
het voor- en natransportmiddel bij uitstek (zie ook 4.4).
Stations liggen vaak in zones die voor auto’s moeilijker
toegankelijk zijn. Juist hier heeft de fiets een groot voordeel.
Het veilig stallen van de fiets bij het station of de halte is hierbij cruciaal. Een bewaakte stalling kan bemand zijn, maar ook
automatisch toegankelijk via een pas. Een bemande stalling is
open vanaf de eerste tot en met de laatste trein.
Een groot station heeft het best verschillende stallingen die direct langs aanrijroutes en in de buurt van de toegangen tot de
perrons zijn gesitueerd. Eén van deze stallingen zou bewaakt
moeten zijn zodat ook reizigers met een waardevolle fiets naar
het station kunnen komen. Reken bij grote stations op veel
fietsen en reserveer voldoende ruimte voor uitbreiding.
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Ook bij kleinere stations en bushaltes is nood aan een kwalitatief hoogwaardige fietsenstalling waar de fiets droog en veilig
kan staan. Als er vaak fietsen worden gestolen, kunnen fietskluizen worden aangeboden, bijvoorbeeld aan vaste reizigers.
Camerabewaking is ook een optie.
Fietsenstallingen worden best gesitueerd langs toeleidende
of doorgaande fietsroutes en zo kort mogelijk bij de perrons.
Soms worden fietsenstallingen geïntegreerd in bebouwing,
bijvoorbeeld in een parkeergarage of een stationsgebouw. Het
is dan extra belangrijk dat de fietsenstalling duidelijk herkenbaar en makkelijk vindbaar is.

Bij stations is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de
perrons toegankelijk zijn per fiets zodat de fiets meegenomen
kan worden in de trein. Hellingen en trappen met brede goten
aan weerszijden zijn daarbij aangewezen. Vooral bij de grotere
stations zijn voldoende ruime liften een grote meerwaarde
voor fietsers. Fietsen zit immers in de lift. Omdat het aantal
plooifietsen toeneemt, is het belangrijk om rekening te houden met voldoende breedte op de hellingen en trappen naar
het station en de perrons.
Het is een uitdaging om op de schaarse openbare ruimte met
zo weinig mogelijk dure investeringen aan de groeiende vraag
naar fietsparkeerplaatsen te voldoen. Door achtergelaten fietsen te verwijderen kan de fietsparkeercapaciteit op het openbaar domein en aan het station zo optimaal mogelijk worden
gebruikt. Bovendien zorgt het ruimen van weesfietsen voor
een ordelijkere fietsenstalling, wat de kans op fietsdiefstal en
vandalisme verkleint.
Om wildparkeren en weesfietsen te vermijden, is een gericht
beleid en handhaving noodzakelijk. Het instellen van een fietsparkeerverbod is slechts effectief als er ook wordt gehandhaafd. Het is daarom belangrijk om goed na te gaan waar de
overlast van geparkeerde fietsen het grootste is, bijvoorbeeld
in drukke winkelstraten, rondom de toegangen van een station of op krappe trottoirs.
Fietsers moeten weten waar niet geparkeerd mag worden
door middel van duidelijke bebording en communicatie. Waarschuw fietsers voorafgaand aan een handhavingsactie door
fout geparkeerde fietsen te voorzien van een waarschuwing
met uitleg en door bredere communicatie. Meld ook waar
afgevoerde fietsen terug kunnen worden opgehaald.

Een eerste belangrijke stap is het aanbieden van kwaliteitsvolle fietsenstallingen op goed zichtbare en sociaal veilige
locaties. Een transparant ontwerp bevordert de sociale controle. Steeds vaker worden bewaakte stallingen aangeboden
die slechts toegankelijk zijn voor abonnementhouders of na
het verkrijgen van een kaartje. Voordeel is dat niet iedereen de
stalling in en uit kan zonder controle. Bewaakte stallingen zijn
een logische keuze op een plek waar de fiets langere tijd staat,
bijvoorbeeld bij stations en haltes van het openbaar vervoer.
Samenwerking met vervoersmaatschappijen is daarom ook
aangewezen.
Toezicht speelt een grote rol in het voorkomen van fietsdiefstal. Dit is niet beperkt tot de politie en de gemeenschapswachten. Ook partijen zoals de NMBS, scholen en winkeliers
zijn belangrijke partners. Vooral op locaties en tijdstippen met
een groot risico op fietsdiefstal is het nuttig om toezicht te
organiseren.
Ook camera’s worden ingezet om de kans op diefstal te verminderen en daders te vatten. Samenwerking met andere
partijen is vaak nodig. Stallingen bij stations worden ontwikkeld door de NMBS. Het opvragen van beelden na diefstal is
een taak van de politie.
In de kennisbank van Fietsberaad kan u het
lokale Actieplan Fietsdiefstal van de stad Gent
terugvinden.

Sensibilisering is belangrijk voor het terugdringen van fietsdiefstal. Vanuit federaal niveau worden regelmatig nationale
acties gelanceerd waarin gemeenten kunnen participeren.
Ook is er veel informatie beschikbaar via de federale overheid.
Lokale actoren, zoals gemeenten, politiezones, fietsenhandelaars en fietsersorganisaties, spelen een belangrijke rol door
het informeren van fietsers over:
• Goede sloten en het correct aanbinden van de fiets.
• Het kopen van fietsen die niet gestolen zijn.
• Het belang van aangifte doen van fietsdiefstal en waar dat
kan (bij het politiekantoor of digitaal).
• De kanalen om gestolen fietsen terug te vinden zoals
www.gevondenfietsen.be.
• Het bijhouden van een fietspaspoort en fotomateriaal van
de fiets.
• Het belang van het laten graveren van een persoonlijk kenmerk in het kader en het organiseren van graveeracties.
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Direct tegenover het station heeft Sint-Niklaas een automatische fietsenstalling die 24 uur per dag toegankelijk is voor
abonnementhouders via een vingerscan. Sinds de automatisering in april 2014 hebben in het eerste jaar 900 mensen gebruikgemaakt van de stalling. Er is plaats voor 192 fietsen. Het
gebruik ligt tussen de 115 en 125 fietsen per dag ,wat zorgt
voor een bezettingsgraad van rond de 60%.

weesfietsen uit de stalling rond het Fietspunt (stationsomgeving) en wekelijks verwijderen ze ook weesfietsen van het
grondgebied van de stad. In de stationsomgeving worden
weesfietsen geïdentificeerd met een verklikkerlintje (een
waarschuwing dat de fiets binnen een welbepaalde termijn
verwijderd zal worden als het lintje er nog aan hangt). Elders
worden ze verwijderd op aanwijzen van burgers, politie en
stadswachten.

Sinds 2010 heeft de stad Sint-Niklaas een samenwerkingsovereenkomst met sociale werkplaats Den Azalee voor het
ophalen, stockeren en terugbezorgen of verkopen en afvoeren
van weesfietsen. In Sint-Niklaas verwijdert Den Azalee, samen
met een medewerker van de stadsdienst, om de vijf weken

De eigenaars van de fietsen kunnen hun fiets ophalen in
de fietsstockeerplaats op vertoon van een geldig bewijs.
De fietsen worden gedurende drie maanden gestockeerd,
daarna worden ze eigendom van de stad, die ze door Den
Azalee laat opknappen en verkopen in De Kringwinkel.

4.4.1

Fietspunten en sociale ondernemingen

Fietspunten zijn ontstaan vanuit het beheer van de fietsenstallingen rond stations en worden uitgebaat door socialeeconomieondernemingen. Ze bieden bewaakte fietsenstallingen, fietshersteldiensten en fietsverhuur aan en promoten
daardoor de fiets als ideaal voor- en natransport bij openbaar
vervoer. Bovendien richten ze zich tegelijk op waardevolle
tewerkstelling voor mensen die moeilijk hun weg vinden op de
reguliere arbeidsmarkt.
In de meeste fietspunten kan u terecht voor de volgende
diensten:
• Toezicht op en onderhoud van fietsenstallingen en het
weghalen van gevonden fietsen en fietswrakken.
• Fietsherstel volgens het ‘thuiskomprincipe’. De fietspunten zijn niet in die mate gespecialiseerd dat ze alle herstellingen aan fietsen kunnen uitvoeren, maar ze verlenen
een minimale service aan hun klanten zodat ze veilig
thuis geraken en verwijzen door naar de fietsenmaker
wanneer de herstelling te groot is.
• Fietsverhuur aan pendelaars, toeristen, scholen, bedrijven
en verenigingen.

• Bike & mail: verzendingen voor bedrijven, verenigingen en
organisaties per fiets.
• Bikewash.
• Oplaadmogelijkheid voor batterijen van elektrische fietsen.
Een fietspunt hoeft niet noodzakelijk aan een station te liggen, maar kan ook aan een bedrijventerrein, een fietssnelweg
of een knooppunt waar veel fietsers passeren.
Beantwoord deze vragen bij het opstarten van een fietspunt:
• Wie gaat dit uitbaten?
• Welke locatie / gebouw?
• Hoe wordt dit gefinancierd? Ook personeelskosten
voor volgende taken:
- Netheid en onderhoud fietsenstalling
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- Kleine fietsherstellingen
- Verhuur van fietsen
- Permanentie
Fietsondernemingen bieden naast de fietspunten nog
andere diensten aan:

• Ondersteuning Blue-bike (zie verder).

• Studentenfietsen.

• Graveren van de fiets tegen diefstal.

• ‘Poolfietsen’ voor secundaire scholen9

Een aantal fietspunten hebben nog extra diensten:
• Gratis vervangfiets bij diefstal.
• Verkoop van tweedehandsfietsen.
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• Bedrijfsfietsen voor woon-werkverkeer, inclusief
onderhoud, herstel en pechhulp.
• Herstelplekken waar fietsers zelf hun fiets kunnen
repareren.
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4.4.2

Eigen deelfietssystemen

Elke dag worden er in Europa miljoenen kilometers gereden op
deelfietsen. In Parijs (Vélib) gebruikt een vijfde van de inwoners de wagen steeds minder10, fietsen steeg er met zeventig
procent. In Londen overtuigde de Barclays Cycle Hire driekwart
van haar leden om meer te fietsen en in Nederland bleek uit
onderzoek door de Fietsersbond dat ruim een derde van de
OV-fietsklanten vaker per trein reisden sinds de introductie
van de OV-fiets. Bij ons zijn zowel BlueBike als Velo in Antwerpen erg succesvol11.

Velo Antwerpen in 2014
150 stations, 1800 fietsen, 34.358 jaarkaarten,
5,83 verplaatsing per fiets per dag, 10.123 ritten per dag
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Het succes van een deelfietssysteem is niet gemakkelijk te meten. Wanneer is een deelfiets een goed idee? Hoeveel budget
is er noodzakelijk? Wat zijn de valkuilen? Uit een onderzoek
blijkt dat:
• Het niet evident is om een deelfietssysteem in een stad van
minder dan 100.000 inwoners draaiende te houden. Wanneer dat wel lukt, dragen de steden zelf het verlies of werken ze samen met financiële partners.
• De uitwerking van een deelfietssysteem best in fases gebeurt. Eerst enkele fietsen op een beperkt aantal locaties,
dan meer locaties en een groter toepassingsgebied. Kleinschalige projecten worden het best geïntegreerd in het
fietspunt om kosten te besparen.

Naast publieke, stedelijke deelfietssystemen, bestaan er
ondertussen ook tal van andere systemen:
• Voor een specifieke locatie zoals deelfietsen met bijhorende
diensten rond universiteit in Gent, bakfietsen aan IKEA of
bibliotheekfietsen in Californië.
• Voor een specifieke doelgroep zoals Bike with ties voor
werknemers in Roemenië, Blue-bikes voor werknemers en
bezoeker van Colruyt Halle.
Op Wielekes promoot fietsen bij (en met) kinderen tussen 3
maanden en 12 jaar. Het project maakt kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk door middel van een deelsysteem. Jonge
gezinnen die lid zijn van Op Wielekes kunnen een kinderzitje,
een baby-mee, een loopfiets, een aanhangfiets of een kinderfiets gebruiken. Leden van Op Wielekes groeien mee met het
aanbod. Naarmate hun kinderen groter worden, gebruiken ze
wat ze op dat moment nodig hebben.

Stimuleren van fietsgebruik

Steden en gemeenten zetten hun medewerkers aan tot meer
fietsen door het ter beschikking van dienstfietsen. Wanneer
stadsfietsen ook aangeboden worden voor privaat gebruik,
kan dit mensen inspireren om hun verplaatsingsgedrag aan te
passen.
Oost-Vlaanderen stimuleert al jarenlang fietspoolen voor
kinderen bij verschillende steden en gemeenten. Dat kan via
infosessies, schoolroutekaarten, fluorescerende hesjes of
verzekeringen voor vrijwillige begeleiders.

Het fietsgebruik opkrikken kan ook via:
• het organiseren van groepsaankopen van (elektrische)
fietsen;
• een duidelijke plek op de gemeentelijke website waar
informatie rond fietsen gebundeld staat;
• het aanbieden van buggy’s of uitleenrollator
(Buggy Booker in Leuven) zodat oudere mensen of gezinnen
toch tot in de stad kunnen fietsen;
• het aanbieden van bakfietsen, boedelbakken of boodschappendiensten;
• fietspompen en fietsreparatiekits in de gemeente/stad,
repaircafés;
• beveiligde oplaadmogelijkheid voor fietsbatterijen;
• Kkoerierdiensten per fiets;
• hotels en B&B’s stimuleren om huurfietsen aan te bieden.
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De Blue-bike vergemakkelijkt het voor- en natraject bij treinreizen en wordt niet alleen gebruikt voor korte trips in de stad,
maar kan ook in samenwerking met bedrijven als deelfiets.
Aan veel stations kan een Blue-bike worden ontleend. En zien
fietsen, doet fietsen: dit sterk visueel product werkt als promotie om ook andere mensen aan te zetten tot vaker fietsen.
De Vlaamse overheid en sommige gemeenten komen financieel tussen om het gebruik verder te promoten.

4.4.3
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Fietsdelen als een uitbreiding op het openbaarvervoersaanbod
is een relatief goedkope investering, vandalisme en diefstal
zijn de grootste kost. In Brussel werden in 2011 een kwart van
de fietsen gestolen, daarvan werd wel 70% teruggevonden.

4.5.1

Educatie
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Fietseducatie helpt zoveel mogelijk mensen, zo lang mogelijk
op de fiets te krijgen. Want leren fietsen en graag fietsen begint van jongs af aan. Van in de wieg tot op de loopfiets.
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4.5

Campagnes

• Fietsvaardigheid leren kinderen (en volwassenen) door veel
te oefenen en zich op straat te begeven. Het is belangrijk
dat iedereen hiertoe de kans krijgt. Voor kinderen en volwassenen met een beperking bestaan verschillende soorten
fietsen die hen de kans bieden om zich al dan niet zelfstandig te begeven in het verkeer.

Campagnes kunnen verschillende doelen hebben: educatie,
promotie, algemene sensibilisering of marketing. Via campagnes willen we gedrag beïnvloeden.

• De Fietsschool wil volwassenen de kans bieden om veilig te
leren fietsen. Per jaar volgen in de verschillende fietsscholen
in Vlaanderen meer dan 100 mensen fietslessen. Velen onder hen beginnen vanaf nul of zijn het fietsen verleerd.

Gedragsbeïnvloeding kan van de ene dag op de andere, zoals
bij een staking van het openbaar vervoer. Op zo’n dag kiezen
mensen vaak om naar het werk of school te fietsen. Meestal
is gedrag niet zo gemakkelijk te beïnvloeden. Voor een echte
gedragsverandering moet ook de attitude veranderen en dat
vergt meer inspanning, overtuiging en inzicht.

• Via informatiesessies en opleiding op maat worden ouderen
overtuigd van de voordelen die een actieve mobiliteit met
zich meebrengt. Tegelijk worden senioren zich ook steeds
bewuster van hun kwetsbaarheid en voelen ze zich vaak
onzeker in het drukke verkeer.

Het is niet alleen belangrijk om mensen de trap op te helpen,
maar vooral om te zorgen dat ze niet opnieuw naar beneden
gaan. Communicatie en campagnes zijn belangrijk voor de
eerste twee stappen. Campagnes zijn interessant om mensen
die (nog) niet fietsen op de fiets te krijgen, om van recreatieve
fietsers functionele fietsers te maken en om functionele fietsers te informeren, te sensibiliseren en te blijven motiveren.
Segmenteren of het opdelen van de doelgroep op basis van
een aantal kenmerken (vb. geslacht of leeftijd, gebruiksfrequentie van de fiets), is een goede manier om een bepaalde
groep gericht te benaderen.

Heel wat gemeenten en scholen werkten al een verkeerseducatieve route uit. Dat is een route in de schoolomgeving
waar leerkrachten met hun leerlingen kunnen oefenen en is
bedoeld voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs
tot en met de eerste graad secundair onderwijs. In Kortrijk
werden in verschillende wijken routes aangeduid die jonge
voetgangers en fietsers leren hoe ze zich veilig in het verkeer
kunnen begeven. Samen de straat opgaan initieert immers
een leerproces over het verkeer, de verkeersborden en -regels,
de houding op straat, de mate waarin weggebruikers met
elkaar rekening houden, enz.

Educatie is meer dan workshops organiseren of verkeers- en
mobiliteitsopvoeding thuis en op school. Het is informatie verspreiden via flyers en website en het voorzien van educatieve
spelen en boeken in de lokale bibliotheek.

Bewustmaking en sensibilisering verwijst naar het op de hoogte brengen van het brede publiek over een bepaald maatschappelijk relevant thema.
Sensibilisering is niet de beste methode om complexe boodschappen over te brengen, een emotionele oproep te doen of
een merk bekend te maken. Bewustmakingscampagnes verlaten het publiek met een eenvoudige boodschap en een beeld
dat blijft hangen – “herinner u x wanneer u het nodig hebt”.
Succesvolle sensibiliseringscampagnes voor fietsen richten
zich op een bepaald doelpubliek: scholieren (Sam de verkeersslang, STRAP-dag), werknemers (Bike to work, Carfree day),
handelaars (Met Belgerinkel naar de Winkel), inwoners (Mijn
Korte Ritten) en mensen die in het donker fietsen (Licht Aan,
GAR). Een campagne kan eenmalig zijn en van korte duur tot
jaarlijks of van lange duur. Veel fietscampagnes komen jaarlijks terug en kennen dankzij hun herkenbaarheid, eenvoudige
actie of boodschap een groot succes.
Het goede voorbeeld geven is even belangrijk als een goede
sensibiliseringscampagne: een schepen van mobiliteit die
steeds met de fiets naar het werk gaat, een CEO die op de fiets
uit lunchen gaat, een politiebrigade die met de fiets patrouilleert of een schooldirecteur die door weer en wind samen met
de leerlingen naar school fietst.
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4.5.3

Imago & respect

Uit Nederlands onderzoek12 blijkt dat het imago van de fiets
in campagnes om fietsen te stimuleren, beter kan. Meer dan
vier vijfde van de Nederlanders geeft aan een positief beeld te
hebben van fietsen. Het is in de stad vaak sneller dan de auto,
leuker, meer ontspannend en geeft een gevoel van vrijheid.
Toch wordt met deze kenmerken weinig gedaan in promotiecampagnes.

De campagne e-fietspotentieel richtte zich op werknemers
die het niet haalbaar vinden om met een klassieke fiets te
pendelen, maar dat misschien wel zien zitten met een elektrische fiets. Aan de hand van een testpubliek of klankbordgroep
kwamen campagnebeelden en de keuze voor communicatiekanalen tot stand. Via een filmpje op sociale media (Facebook,
Linkedin, YouTube en Twitter) werd de boodschap van snelle
verplaatsingen met de fiets in stedelijke omgeving verspreid.

In het onderzoek is daarom een onderscheid gemaakt tussen
drie marktsegmenten: mensen die de voorkeur geven aan
de fiets, mensen die geen duidelijke voorkeur hebben en liefhebbers van de auto. Vooral in de tweede groep is de intentie
aanwezig om van gedrag te veranderen. Door te laten zien dat
de fiets in veel gevallen het snellere alternatief is, worden die
mensen gestimuleerd om vaker de fiets te pakken.

In Europa is al een aantal jaar de Cycle Chic-beweging actief,
een initiatief dat mensen die in gewone stadskledij fietsen
(geen lycra) in de bloemetjes zet. Fietsen wordt hip, gemakkelijk en sjiek. Naast foto’s, promoot de beweging ook een manifest en tal van andere campagnes, initiatieven en beleidsacties die het functioneel fietsen een duwtje in de rug geven.
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Campagnes om het imago van fietsen te verbeteren, richten
zich dus het best naar dat segment van de doelgroep dat zich
op stap 2 en 3 van het model bevindt (cfr. pagina 120).
Er zijn vandaag de dag campagnes en advertenties voor alles.
Want waar niet over gecommuniceerd wordt, bestaat niet.
Investeren in campagnes en communicatie rond alle aspecten
van fietsen is belangrijk. Hoe klein de oplossing ook, het feit
dat er aandacht gegeven wordt aan fietsen, de fietser of potentiële fietser, helpt bij het creëren van een positief imago.

In Duitsland was de campagne Radlstar succesvol. Posters met
doorsnee fietsers werden ingezet om te laten zien dat fietsen
voor iedereen is. Ook in Gent liep een soortgelijke campagne.
De stad Helmond bedacht een variant op dit thema. Bezoekers
van het centrum konden op de fiets hun benen laten fotograferen. Daarmee dongen ze mee naar de titel: ‘De mooiste
fietsbenen van Helmond’.
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4.6

Oproep tot actie
Tips voor een goed fietsbeleid
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Zorg voor een doordacht fietsnetwerk
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• Stimuleer de realisatie van het BFF en sluit het lokale
fietsroutenetwerk hierop aan. Het netwerk moet fijnmazig
genoeg zijn.
• Vergroot de fijnmazigheid van het fietsnetwerk door het
toevoegen van doorsteekjes, trage wegen, doorlopende
wegen en het wegwerken van grote barrières (moeilijk
oversteekbare wegen, waterwegen, spoorwegen).
• Zorg voor voldoende fietsroutes die niet langs drukke
hoofdstraten en verkeerswegen lopen door delen van het
hoofdroutenetwerk te ontvlechten.
• Baken wijken af waar de fiets veilig gemengd kan worden
door het instellen van autoluw gebied en zone 30. Voorzie
beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) voor fietsers waar dat kan.

Bied fietsers kwaliteit
• Laat fietspaden, fietsroutes en stallingen goed aansluiten bij
ruimtelijke structuren. Zorg voor een aangename omgeving
voor fietsers.
• Voorzie fietsenstallingen bij woningen en bestemmingen.
Anticipeer op het aanzuigend effect en de stijgende trend
van meer fietsen.

• De opportuniteit om een straat aan te leggen of opnieuw in
te richten komt niet vaak voor. Hou daarom rekening met
de toename van het aantal fietsen en nieuwe modellen.
Dimensioneer ruim genoeg en bied comfort.
• Zorg voor een propere en veilige omgeving met een goed
onderhoud.

Stimuleer fietsgebruik
• Geef zelf het goede voorbeeld door dienstfietsen en
fietsfaciliteiten te bieden, fietsvergoeding te voorzien en
zelf ook de fiets te nemen.
• Werk samen met belanghebbenden en bied diensten en
services aan die drempelverlagend zijn.
• Vier uw successen samen met uw fietspartners en
belanghebbenden. Toon wat er is gerealiseerd door een
brede communicatie.

Tips voor gemeenten die een
versnelling hoger willen gaan

Vergroot de fietsbaarheid
• Werk samen met de provincie aan een optimalisering van de
BFF-routes door de gemeente en investeer in snelfietsroutes
om belangrijke attractiepolen te ontsluiten.
• Maak van de gehele bebouwde kom zone 30 met uitzondering van een paar belangrijke hoofstraten.
• Stel in hele autoluwe delen van het buitengebied zone 50 in.
Combineer dit indien nodig met snelheidsverlagende en verkeerswerende maatregelen.

• Overweeg om druk befietste routes in verblijfsgebieden
in te richten als een fietsstraat.
• Ontwikkel grotere bewaakte fietsenstallingen bij
belangrijke bestemmingen. Hou rekening met nieuwe
modellen fietsen.
• Zorg voor voldoende kwaliteitsvolle stallingsmogelijkheden
bij de woning door eisen op te nemen in verordeningen en
goede oplossingen aan te bieden aan bewoners.

1

Onderzoek naar het gebruik van de Fietsostrade antwerpen-mechelen. Yves Goossens. 2014. Eindwerk voor de Hogeschool Verkeerskunde Diepenbeek.

2

Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen:
Voorbeeldenboek Aanpak sluipverkeer. 2011. VLM

3

World report on road traffic injury prevention. 2004. WHO

4

www.slimmeschakels.be

5

Stedenbouw en verkeer. Een selectie uit de gereedschapskist van
Bach. 2006. CROW

6

http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/praxisbeispiele/
anzeige.phtml?id=2255
http://www.eradschnellweg.de/

Hou fietsers vast
• Vergroot de rol van stakeholders.

7

Meer informatie op de website van Fietsberaad Nederland
(zoekterm ‘groen golf’ Informatie over de evaluatie van het fietsbeleid van Odense met een van de eerste groene golven voor
fietsers: http://arkiv.cykelviden.dk/filer/cykel_inet.pdf

8

http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/praxisbeispiele/anzeige.phtml?id=2015

9

www.veloopschool.be

10

EPOMM, e-update Oktober 12/2014

11

www.itdp.org/the-bike-share-planning-guide-2/

12

Kennisinstituut voor Mobiliteit & Blauw Research

• Breid diensten en services die succesvol zijn uit.
• Voer gerichte campagnes.
• Beloon goed gedrag.
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• Houd bij het ontwerp van belangrijke fietsroutes rekening
met meer fietsen, snellere fietsen en grotere fietsen.
Voorzie ruimere fietspaden en kruispunten.

EINDNOTEN
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Hou in ontwerp rekening met meer,
grotere en snellere fietsen

05

De focus op woongebieden geeft weer welke elementen belangrijk zijn om van een woongebied ook een fietsgebied te
maken. Voor scholen is fietsen heel belangrijk, inspiratie over
hoe fietsen gestimuleerd kan worden in het woon-schoolverkeer wordt hier samengebracht.
Veel bedrijven hebben sinds enkele jaren meer aandacht voor
duurzame verplaatsingen van de werknemers. We bekijken
hoe fietsen gestimuleerd kan worden voor deze dagelijkse
verplaatsingen en welke rol bedrijven en overheid kunnen
nemen. Fietsen in handelskernen en naar winkels, fietsen voor
het plezier in de vrije tijd... ook vanuit deze invalshoeken kan
fietsen op een specifieke manier worden gestimuleerd.
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Een sterk fietsbeleid vertrekt vanuit alle invalshoeken. In dit
hoofdstuk kijken we per gebied hoe we meer mensen vaker
kunnen laten fietsen.

05 | Focus op locatie

FOCUS OP LOCATIE

sterk fietsbeleid |

128
05 | Focus op locatie

5.1.1

Fietsen start met een fiets

Om te kunnen fietsen is een fiets nodig. Niet elke stad of gemeente heeft een publiek systeem van deelfietsen. Het is dus
belangrijk dat mensen bij de woning ruimte hebben om de
fiets te kunnen stallen. De fiets zou minstens zo makkelijk te
nemen moeten zijn als de auto. Vooral in rijwoningen of appartementen is het veilig stallen van de fiets een probleem en
een belangrijke reden om niet te fietsen.
Een stalling bij de woning moet veilig en overdekt zijn om
vandalisme en beschadigen te voorkomen. Het is ideaal als er
bij elke woning een eigen ruimte is om de fiets te stallen. Veel
appartementsgebouwen hebben een gezamenlijke stalling die
alleen toegankelijk is voor bewoners. Soms wordt in de bijbehorende parkeergarage een fietsenberging voorzien. Als dit
allemaal niet mogelijk is, kan worden gezocht naar locaties die
dienst kunnen doen als buurtstalling. Ook kunnen in de buurt
stallingen worden aangeboden voor bewoners.
Voor een fietsenstalling bij de woning is het belangrijk dat er
minstens ruimte is voor één fiets per inwoner. Ideaal is als een
fietsenstalling ruimte biedt voor meerdere fietsen en ook voor
de grotere modellen zoals bakfietsen. Ook voor fietsenstallingen bij de woning zijn systemen beschikbaar om fietsen ruimte-efficiënt te stallen zoals hoog-laag systemen of hangsystemen voor fietsen die niet vaak worden gebruikt.

5.1.2

Integrale aanpak fietsparkeren

Voor bestaande en nieuwe woongebieden is een integrale
aanpak van het fietsparkeren een goed middel om te voorzien
in voldoende capaciteit: kwaliteitsvolle stallingsmogelijkheden die goed zijn aangesloten op het fietsroutenetwerk.
Dankzij tellingen kan een gemeente bepalen op welke locaties de nood hoog is. Zo stelde men in Brugge vast dat er ’s
avonds en ’s nachts 2.000 fietsen tegen de gevels staan. De
resultaten van een telling kunnen worden aangevuld met een
bevraging bij bewoners. Ook kunnen aanvragen van bewoners
voor stallingen op een bepaalde locatie worden gebruikt om
inzicht te krijgen in de parkeernood. Ga er vanuit dat, gezien
het aanzuigende effect van goede fietsparkeervoorzieningen,
het aantal fietsen zal stijgen. Bied daarom een grotere capaciteit dan het aantal getelde fietsen.
Ga steeds na welke maatregelen het meest aangewezen zijn:
• Komt een zone omwille van de bouwtypologie (voornamelijk rijwoningen) in aanmerking voor extra fietsenstallingen,
al dan niet buurtfietsenstallingen?
• Moeten de bewoners extra gesensibiliseerd worden om zelf
te investeren in een inpandige fietsenstalling in hun woning?
Veilige en comfortabele fietsenstallingen in en aan rijwoningen en appartementen blijven een gedeelde verantwoordelijkheid van bewoners, projectontwikkelaars en lokale overheden. De aangewezen aanpak bestaat uit diverse stappen
waarbij communicatie en bewustmaking van de bewoners
belangrijk is:
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Woongebieden
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• een stedenbouwkundige verordening opstellen,
• bestaande en geplande inpandige fietsenstallingen
optimaal benutten,
• heel gericht buurtstallingen en fietstrommels plaatsen.

05 | Focus op locatie

Voor een buurtstalling zijn er verschillende mogelijkheden.
Inpandige fietsbergingen zijn constructief, technisch en financieel niet altijd en overal haalbaar. In dergelijke gevallen is het
aan de gemeente om aanvullende oplossingen aan te reiken
of te ondersteunen. Dat kunnen fietsrekken en bewaakte stallingen zijn, waar eigenaars hun fiets gratis kunnen plaatsen.
De gemeente kan ook stallingen aanbieden waarvoor moet
worden betaald: buurtstallingen, fietskluizen, fietstrommels.

Het stadsbestuur van Brugge breidde het concept van de fietskluizen uit van de binnenstad naar de deelgemeenten.
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“Fietsen die binnen staan, gaan langer
mee en zijn uiteraard ook beschermd
tegen diefstal. De plaatsing van deze
nieuwe fietsbergingen kadert binnen
het fietsvriendelijke beleid dat we in
Brugge willen voeren”
Stad Brugge

In totaal plaatste de stad 52 fietstrommels op 18 locaties en
creëerde zo stallingsplaatsen voor 182 fietsen. Waar fietskluizen één fiets kunnen opbergen, worden fietstrommels collectief gebruikt. De meeste zijn voor vier fietsen. Per fietsparkeerplaats wordt een maandelijkse huur gevraagd.
“De locaties werden niet lukraak gekozen. Er werden nachtelijke
tellingen georganiseerd waarbij nagegaan werd hoeveel fietsen
er buiten aan de gevels stonden”, aldus schepen van Groen
en Wegen Philip Pierins. Ook inwoners zelf deden suggesties,
zij kregen dan ook voorrang bij de huur van een fietsparkeerplaats.

5.1.3

Verblijfsgebieden bieden fietskansen

De stad Gent kent vele buurten die voornamelijk bestaan uit
gesloten bebouwing. Bewoners van deze wijken hebben heel
vaak geen plaats om hun fiets inpandig te stallen. Om deze
mensen te faciliteren hanteert stad Gent sinds maart 2015
binnen bepaalde regio’s een stallingsnorm van 100 meter.
Elke inwoner moet binnen een straal van 100 meter toegang
hebben tot een fietsenstalling. De regio’s die hiervoor in aanmerking komen worden bepaald aan de hand de bevolkingsdichtheid en type bebouwing.

Een aantal gemeenten geeft in de bouwverordening expliciet
aandacht aan deze kwaliteitskenmerken. Duurzaam omgaan
met ruimte en aandacht hebben voor de woonbeleving en de
levenskwaliteit bepaalt de aantrekkelijkheid van een stad, gemeente, buurt.
Onderzoek rond gezondheid en geluk van kinderen toont aan
dat de vervoersautonomie1 drastisch achteruit is gegaan. Veel
en regelmatig bewegen op jonge leeftijd heeft een gunstige
invloed op de motorische ontwikkeling van het kind. Deze
motorische vaardigheden vertalen zich in een verminderde
kwetsbaarheid in het verkeer. Dagelijkse beweging heeft een
gunstige invloed op de gezondheid en de fysieke conditie van
kinderen en is belangrijk in de strijd tegen obesitas. Regelmatig bewegen hangt samen met fietsen of stappen naar school.
Bovendien zijn dat de vervoerswijzen die het snelst in aanmerking komen voor de niet-begeleide verplaatsing. Daarnaast
speelt het aspect zelfstandigheid een voorname rol in de
ontwikkeling van een kind. Kinderen worden niet alleen weer-
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Autoverkeer dat geen bestemming heeft in de buurt zorgt voor
overlast en onveiligheid. Dit houdt mensen vaak tegen om te
fietsen. Door de verblijfsfunctie van een gebied te versterken
en door bijvoorbeeld de verkeerscirculatie te wijzigen, krijgt die
buurt een opwaardering. Resultaat: een leefbaar, bereikbaar en
aantrekkelijk gebied voor bewoners, handelaars en bezoekers.
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In een aantrekkelijke buurt met voldoende verblijfsruimte
wordt vaker voor de fiets gekozen voor korte verplaatsingen.
Verblijfsgebieden waar korte, efficiënte routes op een aantrekkelijke wijze zijn ingericht en ingebed bieden automatisch
meer fietsenkansen.

baarder en zelfstandiger in het verkeer, bewegingsvrijheid
biedt hen mogelijkheden tot het leggen van sociale contacten
en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

5.1.4

Doorsteekjes in de buurt
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Een jaagpad, een veldweg of een doorsteekje in een (nieuwe)
buurt. Ze helpen inwoners om te voet of met de fiets sneller
hun bestemming te bereiken.
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In ruimtelijke ontwikkelings- en uitvoeringsplannen wordt
gesproken van de integratie van een fijnmazig netwerk voor
voetgangers en fietsers. Buurten die met elkaar in verbinding
worden gebracht dankzij de herwaardering van trage wegen,
of door nieuwe doorsteekjes te creëren, zorgen voor leefbaarheid en aantrekkelijke woonomgevingen. Door in nieuwe
stedenbouwkundige projecten fietsers en voetgangers de
kortste verbinding naar voorzieningen te bezorgen, wordt dit
verplaatsingsgedrag extra gestimuleerd.
Door in wijken en buurten straten te knippen weren steden en
gemeenten doorgaand verkeer. Op deze manier creëren ze nieuwe doorsteken voor fietsers en worden buurten opnieuw autoluw. Doorsteekjes zijn permanente uitnodigingen om te fietsen.
Bij het onderzoek naar doorsteekjes in stedelijke of residentiële context van Roeselare valt de meeste expertise bij de
inwoners zelf te halen. Aan de hand van de MAP-It gespreksmethodiek worden routes en slimme schakels bediscussieerd
en gevisualiseerd. De aanpak van de mapping bevordert het
delen van positieve ervaringen, maar biedt ook kansen tot kritiek, debat en verbetersuggesties. De methodiek legt de focus
op gegevensverzameling en een kwalitatieve bevraging.

5.1.5

Tips om uw buurt fietsvriendelijker te maken

Inwoners beschikken over de beste kennis en ervaring om een
buurt fietsvriendelijker te maken, daarom gebruiken steeds
meer organisaties, steden en gemeenten verschillende participatievormen. Het effectief gebruik van olifantenpaadjes
en doorsteekjes kan via een bevraging en tracking systemen
in kaart gebracht worden (bv. via smartphones). Initiatieven
zoals de Leefstraten (zie p. 80) de werven van Leuven Klimaat
Neutraal en MyBikeWorld werken via de inwoners/gebruikers.
• Vraag bij de gemeente welke initiatieven er allemaal bestaan.
• Geef uw idee via de mogelijke kanalen: website,
inspraakavond, meldingskaarten.
• Zoek medestanders en verschillende stakeholders in de
buurt die zelf fietser zijn of die graag willen fietsen, maar
praktische bezwaren hebben.
Wat begon als een lokaal initiatief en idee om de ambitieuze doelstelling ‘Leuven klimaatneutraal tegen 2020’ te verwezenlijken,
groeide al snel uit tot de organisatie van verschillende werven. Een
werf is een groep stakeholders, geïnteresseerde burgers, organisaties die samen nadenken over een bepaald aspect om van de stad
een leefbare, gezellige en milieuvriendelijke stad te maken, zoals de
werf: ‘Fietsvriendelijke stad’. De werf zet in op participatieprojecten
waarbij iedereen in de stad zijn of haar visie op de invulling van mobiliteit in de stad kan geven. Anderzijds zorgt de werf er ook voor dat
wensen van weggebruikers hun weg vinden naar het stadsbestuur
en vertaald worden in de inrichting van het openbaar domein. Daartoe zoekt de werf naar een goede formule die het mogelijk maakt
om dit een structureel karakter te geven, bijvoorbeeld in de vorm
van een adviesraad fietsen. Alleszins gebruikt de werf de kennis en
ervaring van fietsers om de fiets- en verkeersvoorzieningen kwalitatiever te maken en er een ruimer draagvlak voor genereren.

Wees geen taxichauffeur, fiets met uw kinderen naar school.
Fietsende kinderen zijn zelfverzekerde kinderen, onafhankelijker en slimmer. Slechts 15 minuten fietsen van en naar school
kan echt een verschil maken in hun conditie, zorgt voor een
fijn sociaal contact en het is vaak de start van een goede gewoonte.

Om fit te blijven, hebben kinderen ten minste één uur matige
fysieke activiteit per dag (bijvoorbeeld stevig wandelen of
fietsen) nodig. Maar slechts zes van de tien jongens en vier op
de tien meisjes krijgen dat. TV en computerspelletjes zijn een
deel van het probleem, maar even belangrijk is de gewoonte
die we hebben ontwikkeld om onze kinderen met de auto naar
school en vrijetijdsbestedingen te brengen. Vorige generaties
deden het wel te voet of met de fiets3.

Onderzoek wijst uit dat één op drie kinderen met de fiets
naar school wil2. Daarom wil Fietsberaad Vlaanderen het
fietsgebruik behouden en versterken. Schoolgaande kinderen
en jongeren vormen daarbij een belangrijke doelgroep. Het
aantal fietsende scholieren is relatief groot, maar er is ook nog
veel groeipotentieel. Momenteel gebruikt men de fiets voor
minder dan 40% van de verplaatsingen van en naar school, en
dat terwijl 60% van de studerende jeugd in Vlaanderen onderwijs volgt op niet meer dan vijf kilometer van huis.

Fietsen is een van de beste vormen van lichaamsbeweging.
Volgens artsen hebben volwassenen die regelmatig fietsen
een gemiddelde fitheid van iemand die tien jaar jonger is.
Het advies is om minstens een half uur per dag, minimaal vijf
keer per week, matig intensief te bewegen. Dagelijks is beter
dan twee keer per week een flinke inspanning. Jonge kinderen
bouwen met veel beweging zelfs een reserve op voor later.
Actieve jongeren doen het later beter wat betreft cognitieve
functies, zoals concentratie en onthouden.

5.2.1

Kinderen die met de auto naar school gebracht worden, besteden gemiddeld twee uur en 35 minuten per week in de auto
als passagier, dat komt overeen met 8% van de schooltijd. Ter
vergelijking: slechts 5% van de schooltijd wordt gemiddeld
gespendeerd aan lichamelijke opvoeding.

Waarom werken aan fietsbeleid?

Het stimuleren van een actieve levensstijl voor leerlingen van
basis en secundair onderwijs is belangrijk. Bij het bewegen,
krijgen de hersenen meer prikkels: wind in de haren, meer
horen en zien, spieren en gewrichten, … Meer prikkels zorgen voor grijze stof in de hersenen, waar informatie wordt
verwerkt, en daardoor worden signalen beter doorgegeven.
Bewegen is ook heilzaam bij psychische klachten zoals angst,
depressie en stress. Het veroorzaakt een betere doorbloeding
in het brein.

Voor veel kinderen is fietsen gewoon leuker en gezelliger dan
de auto. Kinderen houden van het gevoel van vrijheid. Door
kinderen meer vervoersautonomie te geven en hun eigen weg
naar en van school te zoeken helpen ouders kinderen meer
zelfvertrouwen te krijgen en zelfstandiger te worden. Dit is
vooral belangrijk bij de overgang van basis- naar secundair
onderwijs. Het dagelijkse woon-schoolverkeer is een ideale
gelegenheid voor kinderen om fietsvaardigheden en verkeersveiligheidsregels op te doen en tal van andere sociale vaardigheden te leren4.
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Scholen
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Verkeersonveiligheid is voor ouders nog steeds de belangrijkste reden om hun kinderen niet alleen de straat op te sturen.
De perceptie van verkeersonveiligheid heeft te maken met de
verkeersintensiteit van de buurt en de verkeerssnelheid, maar
ook met de algemene fysieke inrichting van de publieke ruimte: de staat van de fiets- en voetpaden, het type beschikbare
oversteekmogelijkheden, enz.
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5.2.2
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Veilige en fietsvriendelijke schoolomgeving

Amper een kwart van de leerlingen van het middelbaar
gebruikt zijn fiets voor het traject naar school. Dat is het
laagste aantal sinds het begin van de metingen in 1995.
Op het hoogtepunt, in 2000, fietste 40 procent van de
jongeren naar school. Uit het onderzoek van de Fietsersbond
blijkt dat vooral de bus aan populariteit wint. De trein boekt
geen vooruitgang, net als de auto.5
Verschillende onderzoeken geven aan dat verkeersveiligheid
voor ouders de belangrijkste reden is om hun kinderen niet
met de fiets naar school te laten gaan. Daarom is het extra
belangrijk om te werken aan veilige en aangename fietsroutes. Scholen veroorzaken dagelijks een heleboel verplaatsingen op korte tijd, met de nodige verkeerschaos en
onveiligheid als gevolg. Scholen zijn de ideale partners om via
sensibilisering, educatie, informatie en vervoersorganisatie
ouders en leerlingen te stimuleren tot duurzaam en veilig
verplaatsingsgedrag.
Dit kan beginnen door zelf het goede voorbeeld te geven.
Scholen waar directie en leerkrachten vaak met de fiets naar
school komen, besteden sowieso meer aandacht aan een
fietsvriendelijke omgeving.

Een schoolvervoerplan brengt in kaart hoe de leerlingen naar
school komen en stelt een aantal acties voor om het verkeer
naar school milieuvriendelijker en veiliger te maken. Scholen
beschikken echter vaak niet over de nodige knowhow om een
schoolvervoerplan op te maken. Als gemeente kan u hen ondersteunen door hen professionele begeleiding te bieden bij
de opmaak van het plan. Het resultaat van een schoolvervoerplan is het actieplan waarin maatregelen staan die de school
zelf wil nemen om het aandeel duurzame verplaatsingen aanzienlijk verhogen.

Het vervoermiddel dat gebruikt wordt om naar school te
gaan verschilt tussen jongens en meisjes (tussen 10 en 13
jaar oud). Beiden fietsen vaker dan dat ze met de auto gaan,
maar meisjes fietsen duidelijk minder dan jongens, terwijl
het bij allebei wel hun favoriete vervoermiddel is. Let ook
op de wat ‘specialere’ vervoermiddelen (step, rolschaatsen,
andere ...). Ook daar zijn het de jongens die deze meer willen
gebruiken dan meisjes.7
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Veel scholen vragen om een veilige en fietsvriendelijke schoolomgeving door het opstellen van een schoolvervoerplan of
een scholenovereenkomst. Ook zijn er verschillende interessante losse initiatieven zoals een fietsparcours, Meester op
de fiets, het fietsexamen of campagnes zoals de STRAPdag en
Sam de verkeersslang.

Het instellen van een schoolstraat zorgt voor een veiligere
schoolomgeving en geeft prioriteit aan fietsers en voetgangers. Het concept komt van de Italiaanse stad Bolzano.
Een schoolstraten wordt twee keer per dag afgesloten voor
ingaand gemotoriseerd verkeer. Zwijndrecht heeft ervoor
gekozen om alle straten met een school om te vormen tot een
schoolstraat. Deze maatregel had heel snel effect doordat de
chaos in de schoolomgeving verminderde en het een pak
veiliger werd voor fietsers en voetgangers.
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Een scholenovereenkomst omvat een geheel van maatregelen en initiatieven die gemeente, directies, ouders en andere
mogelijke betrokken partijen samen realiseren binnen een
afgesproken termijn. Een scholenovereenkomst kan bestaan
uit initiatieven en maatregelen op het vlak van infrastructuur,
informatie, sensibilisatie, educatie of vervoersorganisatie. De
partners nemen elk specifieke taken en engagementen op zich.
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Schoolroutekaarten

Duizenden leerlingen uit het lager en secundair onderwijs
maken dagelijks gebruik van de fiets om zich van en naar hun
school te verplaatsen. De nood aan een duidelijk overzicht
van de meest veilige (fiets)routes naar school is dus groot.
Kinderen, jongeren en hun ouders weten niet altijd welke weg
naar school de veiligste is. Dat hangt af van de vervoerswijze
die men kiest. De aangewezen fietsroute is niet noodzakelijk
de route die ouders nemen waarbij kinderen als passagier in
de auto zitten. Het duidelijk (her)kenbaar maken van veilige
schoolroutes is een belangrijk aangrijpingspunt om het
gebruik van de fiets te verhogen. Een van de instrumenten
om dit te realiseren is een schoolroutekaart.
Een schoolroutekaart is een plattegrond van de schoolomgeving die de veiligste schoolroutes aangeeft. Fietsen staat
centraal, maar er kunnen ook staproutes, openbaarvervoerfaciliteiten en duurzame parkeeropties, zoals een carpoolzone
of een kiss-and-ride in de schoolomgeving, in opgenomen
worden.
Praktische tips die woon-schoolverplaatsingen veilig en
aangenaam maken en ondersteunende maatregelen, zoals
gemachtigd opzichters en alternatieve trajecten, zijn een
essentieel onderdeel van een schoolroutekaart. Bovendien
vestigt de kaart de aandacht op knelpunten en beveiligde
verkeerssituaties. Scholen verspreiden de kaart onder de
leerlingen en hun ouders.
Het bevorderen van verkeersveiligheid op schoolroutes lijkt
een taak voor de wegbeheerder of politie. Toch kan een school
zelf initiatieven nemen. Breng aan de hand van een concrete
vragenlijst knelpunten op de schoolroutes in kaart en kom in

overleg met gemeente en politie tot oplossingen. Dat kan in
een volgende stap leiden tot het uitwerken van een schoolroutekaart. Een schoolroutekaart is altijd een samenwerking
tussen scholen, gemeente en politie. De scholen in een
gemeente worden gestimuleerd om knelpunten op schoolroutes te signaleren en gemeenten nemen zelf gepaste
maatregelen voor bestaande prioritaire knelpunten.
In het Waasland ontwikkelden intercommunale Interwaas
en de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de
gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, SintNiklaas, Stekene, Temse en Waasmunster drie verschillende
schoolroutekaarten die het hele Waasland omvatten. Elk jaar
krijgen nieuwe leerlingen van de eerste graad secundaire onderwijs een exemplaar van deze kaart mee naar huis.
Heist-op-den-Berg heeft met de applicatie Route2School
digitale schoolroutekaarten gemaakt. “Via een app geven we
schoolkinderen en hun ouders de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op hun schoolroute te melden. En ook om mee na te
denken over oplossingen. Met het programma kunnen we ook
in kaart brengen hoe kinderen naar school komen en hoe zijn
die route ervaren”, zegt schepen van Mobiliteit David Geerts
(sp.a). “Zo wordt dit een digitaal hulpmiddel om een analyse te
maken van de veiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van schoolkinderen. Naast kinderen kunnen ook ouders,
leerkrachten, jeugdverenigingen, politiemensen, politici en andere burgers betrokken worden.” De digitale schoolroutekaart
kan dan via een website of via een app worden geraadpleegd.
Kinderen kunnen dan zelfs op hun smartphone de actuele
schoolroutekaart raadplegen en kijken wat de veiligste route
is en hoe ze een gevaarlijk punt het beste kunnen mijden.

Leren fietsen is voor alle kinderen een aantrekkelijke uitdaging. Van spelenderwijs op een loopfiets tot fietsen in het
echte verkeer. Dat laatste is geen sinecure en vraagt de nodige
stappen en oefening.
Verkeers- en mobiliteitseducatie gaat verder dan de traditionele verkeersopvoeding in de klas en beperkt zich niet tot het
bijbrengen van regels en verkeersborden. Verkeerseducatie
geeft kinderen inzicht in verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Ze leren hoe ze zich tussen andere weggebruikers in
het verkeer zelfstandig en veilig moeten gedragen en trainen
hun vaardigheden. Niet enkel in de klas of in een verkeerspark,
maar ook op straat in reële situaties. Mobiliteitseducatie leert
kinderen over mobiliteit en haar maatschappelijke gevolgen.
Een voorzichtige inhaalbeweging van verkeerseducatie naar
verkeer- en mobiliteitseducatie evolueerde als volgt: van verkeerswetgeving naar levensbehoud en sociaal verantwoord
verkeersgedrag; van kennis naar houdingen en vaardigheden;
van huistaak naar gezinstaak tot samenwerkingsproject; van
educatie in de klas naar educatie op straat.
Met de fiets deelnemen aan het verkeer is niet vanzelfsprekend. Om veilig te fietsen in het echte verkeer dienen kinderen
te beschikken over de nodige kennis van het verkeersreglement (verkeersregels, verkeersborden, wegmarkeringen) en
van preventief gedrag (gevaar identificeren en vermijden).
Daarnaast zijn ook bepaalde vaardigheden onmisbaar: teken
geven met de arm, achterom kijken. Ten slotte dienen de leerlingen over een positieve houding te beschikken: omgaan met
groepsdruk, aandacht voor zichtbaarheid (bv. fluoreflecterend
materiaal) en veiligheid (bv. dragen van een fietshelm).

Het is de verantwoordelijkheid van de school om permanent
en op structurele wijze aandacht te schenken aan verkeers- en
mobiliteitseducatie (bv. met de fiets op schooluitstap, naar
het zwembad...). Voor deze opdracht kan de school een beroep
doen op diverse externe partners: politie, ouders of een externe begeleider zoals een ‘fietsmeester’.
Met het educatief aanbod van Meester op de fiets, kan de
school een ‘fietsmeester’ of ‘fietsjuf’ uitnodigen die samen
met de leerkracht op school praktische fietseducatie geeft aan
de leerlingen. Zo leren leerlingen op een leuke en veilige manier deel te nemen aan het verkeer, eerst in een beschermde
omgeving (speelplaats, verkeerspark …) en nadien in het echte
verkeer. De fietsleerkracht brengt speciaal ontworpen materialen mee en stelt een fietsparcours op in de school. Naast de
fietslessen op school met een praktische handleiding, zijn er
ook lesfiches voor meer theoretische lessen in de klas, praktijkfiches per leerjaar, algemene tips voor ouders én tips voor
ouders voor fietsvaardigheidstraining thuis.
Ouders hebben een belangrijke rol in de verkeerseducatie van
hun kind. Ze zijn de eerste opvoeders en hebben een belangrijke
voorbeeldfunctie. Betrek hen dan ook in het leerproces. Zij kunnen de praktische fietseducatie thuis en op school mee ondersteunen. Want veel oefening en herhaling zijn noodzakelijk8.
Om alle vaardigheden te testen is er het Grote Fietsexamen.
Een praktijkexamen waarin gekeken wordt in welke mate leerlingen van het zesde leerjaar klaar zijn om veilig en zelfstandig
te fietsen in het verkeer.
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Fietseducatie
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5.2.4

5.2.5

Actief fietsen stimuleren
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Stimuleer fietsen het best in samenwerking met verschillende
stakeholders. De lokale jeugdbeweging, scholen, de Gezinsbond, sportverenigingen,… Ze kunnen allemaal op hun beurt
fietsen promoten.
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Een actief fietsbeleid steunt op twee gedachten. Maak het
gebruik van de fiets prettiger en leg het autogebruik aan
banden. Het louter aanleggen van nieuwe fietspaden is onvoldoende om het de fietser naar de zin te maken. Actief fietsen
stimuleren kan via financiële stimulansen, het (verder) uitbouwen van een fietsroutenetwerk, het naadloos aansluiten van
vervoersmodi op elkaar, ondersteunende infrastructuur zoals
veilige fietsenstallingen, douches, rustplaatsen, verkeersveilige routes en een positief imago van fietsen.
De stad Genk organiseert drie maal per jaar een werkgroep
rond veilige schoolomgeving. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van het stadsbestuur, de politie en alle Genkse
scholen. Vanuit deze werkgroep komen verschillende initiatieven tot stand. Voorbeelden zijn een auto-arme schooldag,
een mobiel verkeerspark voor scholen, de organisatie van een
fietsexamen voor alle leerlingen van het zesde leerjaar en
fietslessen voor senioren.

Daarenboven voert de politie permanent preventieve en
repressieve handhavingsacties. Zo houdt de politie elk jaar
preventieve fietscontroles. Scholieren van het secundair onderwijs kunnen cinematickets winnen, basisscholen dingen
mee naar de titel van de meest fietsvriendelijke basisschool
van de politiezone.

5.2.6

Tips om fietsen naar school te stimuleren

• Moedig fietsen aan als een gezonde en fijne manier van verplaatsen. Ondersteun ouders die ervoor kiezen om kind(eren) met de fiets te laten komen.
• Beloon prestaties van diegene die ervoor kiezen om naar
school te fietsen (ook voor wie het al langer een logische
keuze was).
• Zorg voor een degelijke en makkelijk bereikbare
fietsenstalling op school.
• Voorzie plaats voor fietsen van wachtende papa’s en
mama’s. Denk hierbij ook aan bakfietsen en fietskarretjes.
• Ga na hoe de schoolomgeving veiliger en aangenamer kan
worden voor fietsers. Denk daarbij aan een uitgebreide zone
30 of een schoolstraat.
• Geef tips over veilige fietsen aan kinderen, maar zeker
ook aan ouders. Denk hierbij aan informatie over het
verkeerreglement, fietsuitrusting en veilige fietsroutes.
• Organiseer jaarlijks praktische fietslessen en een fietsexamen op school. Besteed In het secundair onderwijs bij het
rijbewijs voldoende aandacht aan fietsen.
• Organiseer een jaarlijkse fietsenbeurs op school waar
ouders fietsen kunnen ruilen of verkopen.
• Organiseer een jaarlijkse fietstocht per klas, laat leerlingen
fietsen naar de culturele uitstappen.
• Zit samen met andere scholen uit de gemeente en
bedenk samen creatieve oplossingen om actief fietsen te
stimuleren.

5.3

Bedrijven

Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan
duurzamere verplaatsingen van hun personeel. Ook kunnen
bedrijventerreinen samenwerken aan oplossingen waar medewerkers van verschillende bedrijven hun voordeel mee doen.
Samenwerking met de gemeente is ook zinvol. Zo kan de gemeente een hoogwaardige fietsroute van het station naar een
bedrijfsgebied aanleggen en de bedrijven kunnen dan investeren in dienstfietsen of bedrijfsfietsen voor woon-werkverkeer.
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Bedrijven spelen een grote rol in woon-werkverkeer en het
genereren van bedrijfsverplaatsingen. Omdat het meestal om
terugkerende verplaatsingen gaat, is het zinvol om na te gaan
of de verplaatsingen zo duurzaam mogelijk zijn en welke rol
de fiets hierin kan spelen. Ook e-bikes passen hier perfect in.
Vooral als het gaat om langere woon-werkafstanden en locaties die moeilijk duurzaam bereikbaar zijn.
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Dat het woon-werkverkeer duurzamer moet, weten we allemaal. We maken nog teveel gebruik van de auto om ons naar
het werk te verplaatsen. De Vlaamse overheid heeft de doelstelling, zoals in 2006 geformuleerd werd in het Pendelplan,
aangepast in ‘Visie 2050’. Hierin worden geen cijfers meer
vooropgesteld, maar wordt gesteld dat de afhankelijkheid van
auto’s en vrachtwagens moet verminderen. Dit vraagt een
grondige wijziging van de verplaatsings- en vervoersbehoefte,
een verbeterd aanbod en een veranderde ingesteldheid bij de
gebruikers.
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Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt stimuleert zijn medewerkers
al jaren om de auto in te wisselen voor de fiets. “In het centrum van Hasselt zijn er onvoldoende parkeerplaatsen voor al
onze medewerkers, wat toch wel het grootste struikelblok vormt
om met de wagen te komen”, lichten mobiliteitscoördinatoren
Petra Maes en Kim Borgions toe.
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Momenteel heeft het ziekenhuis 309 bedrijfsfietsen in gebruik. “Personeelsleden die een fietspercentage van 75% of
meer halen, krijgen gratis een bedrijfsfiets. Verder kwamen we
met een aantal fietshandelaars overeen dat alle Jessa-medewerkers voor bepaalde zaken korting krijgen.”
Het ziekenhuis stelt ook 63 pendelfietsen en 10 elektrische
pendelfietsen ter beschikking aan zijn medewerkers: “De
pendelfiets is een goed gesmaakt alternatief om de afstand
tussen de twee Hasseltse campussen (Salvator en Virga Jesse)
af te leggen. Met de fiets doe je er ongeveer even lang over
als met de wagen, maar je hebt dan wel beweging en je werkt
aan je gezondheid.”

5.3.1

Fietsinfrastructuur en fietsparkeervoorzieningen

Om meer mensen op de fiets naar het werk te krijgen, is het
noodzakelijk dat er tot aan de fietsenstallingen van het bedrijf veilige en comfortabele fietsvoorzieningen zijn. Tweede
vereiste is dat medewerkers de fiets veilig en droog kunnen
parkeren en dat spullen veilig opgeborgen kunnen worden.
Een mogelijkheid om te kunnen omkleden of douchen wordt
erg gewaardeerd door mensen die lange afstanden fietsen.

Het is dan natuurlijk handig als fietskleding en handdoeken te
drogen kunnen worden gehangen op een centrale locatie of in
de locker.
Omkleedruimtes moeten makkelijk bereikbaar zijn, liefst in de
buurt van de fietsenstalling of de medewerkersingang, zodat
fietsers niet met bezwete kleding langs de openbare gedeeltes
van het gebouw moeten. (zie ook hoofdstuk 4)

5.3.2

Welk gedeelte van het traject met de fiets?

Sommige medewerkers wonen op fietsafstand van het werk
en fietsen het hele traject, tot wel 25 à 30 km voor een enkele reis.9 Dat is niet iedereen gegeven. Een groot deel van de
woon-werkverplaatsing kan ook met de trein of bus afgelegd
worden en vanaf een bushalte of station met de eigen fiets,
een deelfiets of een bedrijfsfiets de laatste kilometers af te
leggen. Op grote bedrijventerreinen kan het zinvol zijn om
auto’s op randparkings te stallen en medewerkers het laatste
gedeelte met een bedrijfsfiets of deelfiets te laten afleggen of
tussen eigen vestigingen te laten fietsen die op fietsafstand
van elkaar liggen.

5.3.3

Van bedrijfswagen naar mobiliteitsbudget

België is het land van de fiscaal aantrekkelijke bedrijfswagens. Voor een werkgever is het een interessante vorm van
verloning. Voor werknemers is het vanzelfsprekend om een
bedrijfswagen te gebruiken om naar het werk te rijden en voor
privéverplaatsingen. Ongeveer 68% van de werknemers in
België gebruikt de wagen voor woon-werkverkeer. Bovendien
spendeert de Belgische overheid 1,2% van haar bruto nationaal product (ongeveer 4,1 miljard euro) aan fiscale gunstmaatregelen voor de bedrijfswagen.10

Stimuleren van meer duurzame
verplaatsingen

Via verschillende initiatieven stimuleert de overheid investeringen in duurzaam woon-werkverkeer. In elke provincie staan
Provinciale Mobiliteitspunten ter beschikking van bedrijven,
bedrijvenzones en instellingen die het woon-werkverkeer van
hun medewerkers op een duurzamere manier willen organiseren. Deze Mobiliteitspunten bieden bedrijven ondersteuning
bij het uitvoeren van een mobiliteitsscan en het opstellen van
een actieplan.
Om die ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse overheid te
bereiken is in 2007 het Pendelfonds gelanceerd om duurzaam
woon-werkverkeer te bevorderen. Bedrijven (individueel of gezamenlijk) en private instellingen kunnen een subsidie aanvragen voor maatregelen die inzetten op een omslag naar meer
duurzame verplaatsingen. Ook lokale of provinciale overheden
en andere publieke instellingen (in samenwerking met een
private partner) komen in aanmerking. Het Pendelfonds subsidieert maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden is voor een periode van maximaal vier jaar.
De acties variëren van de realisatie van nieuwe infrastructuur

Er zijn ook initiatieven die bedrijven helpen bij het motiveren
van werknemers om vaker de fiets te nemen. Bij Bike to Work
worden punten gespaard bij het registreren van fietsverplaatsingen. Tegelijkertijd wordt de registratie van de ritten
gebruikt voor het uitkeren van de fietsvergoeding. Daarnaast
krijgen fietsende werknemers fietsbijstand bij fietspech onderweg aan interessante voorwaarden. Een dergelijke service
draagt bij aan het overwinnen van weerstanden om naar het
werk te fietsen.

5.3.5

Sensibilisering

Gezondheid en bewegen sporen mogelijke fietsers aan om
dat ook daadwerkelijk te doen. Vaak moeten mensen die de
fiets kunnen integreren in hun woon-werkverplaatsing een
drempel over. Omdat ze het niet gewoon zijn om elke dag te
fietsen of omdat ze geen geschikte fiets hebben. Door ‘buddy-projecten’ en het aanbieden van de mogelijkheid om een
fiets gedurende een bepaalde tijd te testen, kan een barrière
verdwijnen. Er kunnen allerlei acties worden opgezet waarbij
fietsende collega’s in de spotlights worden gezet of waarbij
fietsers worden beloond voor hun inzet. Ook incentives zoals
een goede fietsvergoeding, trekken mensen over de streep.
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5.3.4

op het bedrijventerrein tot het aanbieden van bedrijfsfietsen
of pendelbussen en sensibiliseringscampagnes.
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Door groeiende milieu- en mobiliteitsproblemen gaan steeds
meer stemmen op voor even aantrekkelijke, maar duurzamere
alternatieven voor medewerkers in alle sectoren. Bij voorkeur
kan de werknemer vrij beschikken over een multimodaal mobiliteitsbudget. Zo’n budget kan een werknemer naar keuze
spenderen aan een waaier van vervoersmogelijkheden waardoor openbaar vervoer en de fiets eenzelfde voordeel kunnen
hebben als de auto. Het budget kan ook worden gelimiteerd
waardoor de huidige voordelen voor een leaseauto beperkt
worden.
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De Provincie West-Vlaanderen heeft een campagne gelanceerd die gericht is op woon-werkverkeer: “De testkaravaan
komt er aan!”.11 Werknemers kunnen een aantal weken gratis
een brede waaier aan vervoersmiddelen uitproberen voor
hun woon-werkverkeer. De testkaravaan bestaat uit klassieke
fietsen, elektrische fietsen, vouwfietsen, bakfietsen en fietskarren, maar gaat verder dan de fiets, met probeerpassen voor
de trein, bus, Blue Bike en carpoolpromotie. Of een combinatie
van verschillende vervoerswijzen. Aan de werknemer de keuze!
Na afloop van de testperiode kan een werknemer tegen een
gunstige prijs een fiets aankopen.
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Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen stelde samen met
een aantal actoren van de Antwerpse haven een fietskaart
op om de werknemers uit de Antwerpse haven te informeren
en sensibiliseren over veilig woon-werkverkeer. Meer dan
60% van de fietsongevallen op het woon-werktraject blijken
eenzijdige ongevallen te zijn. De kaart vestigt de aandacht op
de veiligheidsaspecten van fietsen en geeft op de beste routes
aan. De grote afname door de bedrijven bevestigt de nood
aan dergelijke kaart en promoot de fiets als interessant woonwerk verplaatsingsmiddel.
Nog in Antwerpen namen enkele jaren geleden 2.300 medewerkers van de stad en het OCMW hun intrek op een nieuwe
locatie, Den Bell. Onder het gebouw is een parking voorzien
met 300 parkeerplaatsen voor auto’s en 800 plaatsen voor
fietsers. Het aandeel fiets is gestegen van 28% in 2008 naar
40,3% voor Den Bell. De 300 gerealiseerde autoparkeerplaatsen zijn voorbehouden aan personeelsleden met een handicap, carpoolers, dienstwagens en bezoekers. De straten rondom het gebouw zijn betalend en het dichtstbijzijnde gratis
parkeerterrein ligt op anderhalve kilometer.

4. Duurzaam ondernemen - Mobiliteit zorgt al snel voor 40%
van de totale CO2-uitstoot van een organisatie. Bedrijven
met meer fietsers werken aan een lagere CO2 uitstoot!

5.3.6

Tips om uw bedrijf fietsvriendelijker te maken

• Geef een ruime fietsvergoeding: tot een bepaald bedrag
is de vergoeding vrij van belastingen en kan de werkgever
deze kost inbrengen.
• Voorzie in voldoende fietsenstallingen, opbergruimtes en
omkleedruimtes met douche en plaats ze dichtbij de
ingang.
• Stel bedrijfsfietsen en dienstfietsen ter beschikking.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een
continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig
op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen. Deze vorm van duurzaam ondernemen is
steeds vaker het grotere kader voor bedrijven om te investeren
in duurzame mobiliteit en dus ook in fietsen. Hierbij worden
vier uitgangspunten gehanteerd:
1. No Stress - Werknemers die naar het werk fietsen zijn goedgezind, productiever, stressvrijer en energieker.
2. Voorkomen is beter dan genezen - Werknemers die fietsen
zijn gezonder. Ze zijn minder vaak ziek en afwezig op het werk.

• Doe mee aan campagnes zoals Bike to Work, Van5naar4
en Cycle Challenge.
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Bij ingebruikname van de nieuwe locatie werd de fietsenstalling meteen goed gebruikt met een bezettingsgraad van
70%. Momenteel is dat eerder 80% en bij mooi weer zelfs 90%.
Een mooi voorbeeld van de aanzuigende werking van goede
voorzieningen en de sturende werking van het eigen, interne
parkeerbeleid.

3. Money money money - Mobiliteit is een grote kostenpost
op de begroting. Denk aan productiviteitsverlies door files en
lange reistijden, onderhoud of huur van parkeerplaatsen, enz.
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Voor de verhuis is zwaar ingezet op het ontwikkelen van betere mogelijkheden voor medewerkers die niet met de auto
komen. Ook werd er een grote sensibiliseringscampagne
opgezet en er werden bereikbaarheidsfiches en individuele
reisadviezen opgemaakt. Het merendeel van de rekken heeft
twee verdiepingen, maar er zijn ook rekken te vinden voor specialere fietsen. Voor dure fietsen zijn tegen betaling ook fietskluizen beschikbaar. Er is een fietshersteldienst en een sanitaire ruimte met douches en bijna 400 lockers. Voor vochtige
kleding en handdoeken is een aparte droogruimte voorzien.

5.4

Handelskernen

5.4.1

Fietsers zijn onderdeel van hun omgeving
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Fietsers zijn onderdeel van hun omgeving en slaan snel een
babbel met een bekende. Fietsers hebben tijd om rond te
kijken en te zien wat er verkocht wordt. Ze winkelen efficiënt
omdat ze zien wat er te koop is en ze makkelijk kunnen stoppen en verder rijden. Fietsers parkeren dichtbij de bestemming. Dit geldt niet alleen voor handelskernen in de steden,
maar zeker ook voor gemeenten met een lintbebouwing en
verspreid gelegen winkels en handelszaken.
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Onderzoek in het buitenland toont aan dat fietsers gemiddeld
per maand meer uitgeven dan mensen die met de wagen
komen winkelen.12 Tot nog toe is er geen onderzoek in Vlaanderen hieromtrent beschikbaar. De cijfers uit het buitenland
(Nederland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken) tonen allemaal
gelijkaardige resultaten waardoor het aannemelijk is dat deze
ook bij ons in dezelfde richting zullen wijzen. Hoewel fietsers
tijdens een bezoek gemiddeld minder spenderen dan mensen
met de wagen, komen fietsers meermaals per maand terug.
Op maandbasis geven zij dan ook meer uit.
Grote winkelketens, maar ook ketens met veel lokale winkels,
kiezen de laatste jaren bewust voor het opstarten van kleine
stadsvestigingen. Deze winkels zijn makkelijk bereikbaar te
voet en met de fiets. Voor het grote assortiment is er vaak een
andere winkel in de buurt.

5.4.2

Fietsers en voetgangers

Als er veel fietsers zijn in een handelskern dan is het belangrijk
om extra aandacht te besteden aan de ruimte die ze nodig
hebben om te fietsen en te parkeren. Voorkom hierbij con-

5.4.3

Fietsers in een doortocht

Veel handelszaken in kleinere kernen liggen rond een doortocht die is ingericht als een verblijfsgebied. Hier ligt de focus
op een kwaliteitsvolle publieke ruimte waar voetgangers en
fietsers de maat zijn. Mengen van fiets en auto kan, mits de
snelheid voor de auto laag is en er vooral bestemmingsverkeer
is. Zorg voor veel oversteekmogelijkheden voor fietsers en
voetgangers.

Samen op een veilige manier dezelfde openbare ruimte gebruiken, vraagt de nodige hoffelijkheid en aandacht voor de
andere weggebruiker. Het centrum van Mol is volgens het gemeentebestuur de plaats bij uitstek waar dit perfect zou kunnen. Auto’s rijden er traag, wat fietsers toelaat om zich veilig
op de rijbaan te begeven. Dit vormde ook het principe tijdens
de heraanleg van de doortocht én maakte het ook mogelijk
om brede voetpaden aan te leggen.
De afgelopen jaren bevestigden de beslissing van de gemeente om voor de fiets te kiezen: er gebeuren bijzonder weinig
fietsongevallen in het centrum, terwijl er dagelijks honderden
leerlingen op drukke momenten van en naar school fietsen.
Toch heeft niet elke fietser een veilig gevoel wanneer hij er
fietst. Meestal komt dit door auto’s die te weinig ruimte laten
aan de fietser wanneer ze rijden of stilstaan. Met een positieve
communicatiecampagne roept het gemeentebestuur de automobilist op om de fietsers de ruimte te geven die ze verdienen.
Ook meer permanente acties, zoals opvallende infoborden
doorheen de doortocht, herinneren automobilisten eraan dat
ze niet alleen op de rijweg rijden.
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Los geparkeerde fietsen veroorzaken hinder. Zeker als de ruimte voor voetgangers beperkt is of als fietsen op markeringen
voor blinden en slechtzienden geparkeerd worden. Voldoende
fietsenstallingen voorzien is een eerste stap. Communiceer
hierover via een (digitale) kaart waarbij handelaren ook zelf
kunnen aangeven waar fietsen gestald worden. Ook bewustwording speelt een rol. Met campagnes zoals Red de stoep
worden weggebruikers geattendeerd op het belang van hoffelijkheid en respect voor anderen.

Om verblijfsgebieden aantrekkelijk te maken voor fietsers en
voetgangers, is het belangrijk om doorgaand autoverkeer zo
veel mogelijk te weren door elders infrastructuur te bieden
waar doorgaand autoverkeer mogelijk en gewenst is en een
vlotte doorstroming geboden wordt.
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flicten met winkelend publiek, voetgangers met haast, rolstoelgebruikers en mensen met een buggy. Voorzie voldoende
fietsenstallingen en fietsroutes waar ze voetgangers niet
hinderen. Een hoofdfietsroute loopt dus het liefst niet door
een voetgangersgebied, hoewel het best mogelijk is om fietsers toe te staan in een voetgangerszone. Want het is prettig
om met de fiets van winkel naar winkel te kunnen gaan. Als er
veel voetgangers zijn, is fietsen vaak niet eenvoudig en kiezen
veel mensen er sowieso voor om de fiets aan de hand mee te
nemen of de fiets op een centrale locatie te parkeren en zonder fiets verder te winkelen. Dit is een zelfregulerend effect
dat eventueel geformaliseerd kan worden door het instellen
van tijdstippen dat fietsen niet is toegestaan.
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Boodschappen met de fiets

Een veelgehoord argument is dat mensen een auto nodig
hebben om naar de winkel te gaan, vooral om de aangeschafte spullen naar huis te vervoeren. Vaak kunnen grote
goederen thuis geleverd worden. Ook met de fiets kunnen
heel wat spullen worden vervoerd. Sommige winkelketens en
supermarkten spelen daar handig op in door het aanbieden
van fietsaanhangers of bakfietsen. Ook grote meubelwinkels
bieden klanten de mogelijkheid om een bakfiets te huren en
zo de aangekochte goederen op een duurzame en vlotte manier thuis te brengen. Dit is overigens geheel in de lijn met het
aanbieden van aanhangwagens voor auto’s. Grote goederen
kunnen ook altijd nog online worden besteld en aan huis worden geleverd.
Een gemeente kan een boodschappen bewaarservice organiseren als incentive voor inwoners om met de fiets naar het centrum te komen winkelen. Bijhorende services zijn het aanbieden
van kinderwagens aan de fietsenstallingen (Zie ook hoofdstuk 4).

5.4.5

Bereikbaarheid per fiets promoten

Voor een stad en haar lokale economie is het belangrijk dat de
handelskern vlot bereikbaar is en dat het voor het winkelend
publiek duidelijk is wat de handigste routes en parkeermogelijkheden met de auto, fiets en openbaar vervoer zijn. Gemeenten kunnen bereikbaarheidskaarten inzetten om te communiceren over de bereikbaarheid met verschillende modi.
Dat is ook interessant voor gebieden waar de perceptie over
de bereikbaarheid per fiets niet zo positief is, zoals bijvoorbeeld naar typische zones met ‘baanwinkels’. Door te wijzen
op de aantrekkelijke routes naar dergelijke gebieden en de
mogelijkheden om gebruik te maken van thuislever services,
kan fietsgebruik worden gestimuleerd.

Naar aanleiding van geplande, langdurige werkzaamheden
waardoor de handelskern onbereikbaar zal zijn voor de auto,
ontwikkelde Unizo samen met enkele partners in Aalst een digitale bereikbaarheidskaart met de titel ‘Bereikbaarheid, een
troef voor uw handelskern’. Dankzij de digitale kaart kan de
klant niet alleen zien via welke weg de handelszaken bereikbaar zijn, maar wordt via realtime informatie ook aangegeven
hoe lang de reistijd is per vervoersmodus. Wanneer een inwoner kiest om met de fiets te winkelen en op de kaart de winkel
naar keuze aanklikt verschijnt er onmiddellijk informatie over
de bereikbaarheid, fietsenstallingen, aanbevolen fietsroutes,
mogelijkheden om e-bikes op te laden of fietsen te huren.

Bedrijven in een handelskern kunnen een grote bijdrage
leveren aan een aangenaam leefklimaat door leveringen zo
duurzaam mogelijk te organiseren. Ook zijn er inmiddels veel
voorbeelden van steden en gemeentes die vrachtverkeer uit
hun kern willen weren en daarom overgaan tot een systeem
van stadsdistributie. De verschillende leveranciers leveren
de goederen aan speciale depots. Daar worden de goederen
gesorteerd en gebundeld per klant en vervolgens bezorgd via
kleinere, groene bestelwagens of cargofietsen.
De voordelen zijn groot, zowel voor de stad als voor de klant.
In plaats van bevoorraad te worden door verschillende leveranciers die allemaal op een ander moment komen, worden
de goederen nu in één keer geleverd. Daarnaast bestaat er
vaak de mogelijkheid om verpakkingsmaterialen mee terug te
geven, ook een voordeel als de ruimte beperkt is. Door stadsdistributie vermindert het aantal vrachtwagens en busjes in
de stad.

5.4.6

Tips om fietsen naar handelskernen te
stimuleren

• Maak van bereikbaarheid een troef voor de handelskern.
Een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, te voet
en de fiets zorgen voor een aangenaam verblijfsklimaat.
• Biedt extra services aan klanten die met de fiets komen,
zoals thuislevering, lenen of huren van bakfietsen.

Bubblepost biedt een efficiënte en duurzame manier van
stadsdistributie. Het gaat dan vooral om de ‘first-and-last-mile
delivery’. De goederen worden aan de rand van de stad afgeleverd bij Bubblepost waar ze gesorteerd en gebundeld worden.
Met een IT-systeem wordt de meest efficiënte route en het
meest geschikte voertuig bepaald. Het aanbod varieert van
speciale bakfietsen tot elektrische wagens. Bubblepost startte
in 2013 in Gent en was halverwege 2005 al actief in 13 Belgische steden en gemeenten, met 4.000 bezorgingen per dag.

• Doe mee met campagnes zoals Met Belgerinkel naar de
winkel, Mijn Korte Ritten.
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• Communiceer over de verschillende soorten fietsenstallingen in de buurt.

• Sluit aan bij reeds bestaande initiatieven zoals apps die
fietsende klanten belonen.
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CityDepot voorziet gebundelde leveringen van goederen en
ophaalservices voor bedrijven in de binnenstad en Hasselt is
een van de pioniers. Dit sluit aan bij het beleid waarin de stad
al sinds de jaren 90 actief bezig is met het creëren van een
aantrekkelijke binnenstad door een actief en sturend mobiliteitsbeleid. Het hele gebied binnen de Groene Boulevard is
inmiddels primair afgestemd op voetgangers en fietsers. Door
te werken met venstertijden werd de overlast van bevoorrading
door vrachtwagens zoveel mogelijk beperkt, maar het was niet
ideaal. Het stadsbestuur speelde met het idee om slimmere en
creatievere oplossingen in te zetten voor het bevoorraden van
handelaars en ondernemers in het centrum. CityDepot verzorgt
nu met elektrische vrachtwagens en cargobikes de leveringen
aan bijna 1/3 van de Hasseltse handelaars in de binnenstad.

05 | Focus op locatie

5.5

sterk fietsbeleid |

148

Recreatie en toerisme

De fiets speelt een belangrijkere rol in toerisme en recreatie.
Er zijn steeds meer fietsers op recreatieve routes. Ook blijkt uit
cijfers dat fietsrecreanten voor vele miljoenen uitgeven in de
horecasector. Niet alleen het aanbod van fietsinfrastructuur
is belangrijk. Ook de beleving op en rond de route speelt een
grote rol door het aanbieden van een goed aanbod van logies,
eet- en drinkmogelijkheden en attracties. Routes die een verhaal vertellen over de omgeving waarin wordt gefietst, zijn
erg aantrekkelijk (bv. abdijenroute, aardbeienroute). Sinds het
jubileumjaar Ronde100 (in 2013) en het bijgaande impulsprogramma van Toerisme Vlaanderen is ook de Vlaamse wielergeschiedenis tastbaar geworden (diverse musea, bebording van
bekende hellingen, trainingscentrum voor veldrijden, enz.).

5.5.1

Verschillende soorten fietsers

Fietsen door een aantrekkelijk landschap op fietspaden waar
gemotoriseerd verkeer niet of beperkt is toegestaan, trekt
verschillende soorten fietsers aan:
• De ‘sociale’ fietsers hebben een gemiddeld tot traag tempo. Ze
rijden graag op comfortabele routes en naast elkaar. Ze fietsen
steeds vaker met fietskarren, kinderfietsen en bakfietsen. Elektrische fietsers kunnen door de trapondersteuning wat harder.
• De sportieve fietsers willen net zoals de functionele fietsers
graag een effen parcours met weinig bochten. Ze zijn soms
in groep en vaak solo onderweg aan hoge(re) snelheid. Deze
groep maakt vaak gebruik van jaagpaden omdat deze aan
de criteria voldoen.
• Mountainbikers: verkiezen off-road terrein en onverharde
wegen. De echte sportieve mountainbikers zijn vaak op
eigen routes terug te vinden.

Ook de provincie West-Vlaanderen is een campagne gestart.
“Fietstoerisme in harmonie”, legt de nadruk op een betere
kennis van de wegcode bij alle weggebruikers en fietsers in
het bijzonder. Daarnaast worden wegbeheerders aangesproken om te zorgen voor veilige, voldoende onderhouden en
goed aangelegde fietspaden.

5.5.2

Kwaliteit van recreatieve routes

Voor recreatieve routes is het wegdek belangrijk. De wielrenner kan met zijn dunne banden niet op gravel fietsen, ouderen
fietsen graag naast elkaar en vaak niet zo snel. Driewielers,
fietskarren en bakfietsen zijn breder en geraken soms niet
door poortjes of aan boord van overzetveren. Drempels, steile
hellingen en slechte ondergronden zijn voor veel fietsers een
probleem. Voor een grote groep recreatieve fietsers, waaronder veel ouderen, is het ook aantrekkelijk als er langs een route
voldoende mogelijkheden zijn om te rusten en gebruik te maken van horeca en toiletvoorzieningen.

Westkans heeft de toegankelijkheid van het fietsnetwerk aan
de kust volledig in kaart gebracht. Is de route breed genoeg?
Zijn er obstakels onderweg? Is de route voldoende verhard en
is het wegdek egaal genoeg? Deze informatie is een enorme
stap vooruit in de integrale toegankelijkheid van een toeristisch product. Door deze informatie ter beschikking te stellen
van het grote publiek kan iedereen zelf, afhankelijk van de
eigen mogelijkheden of beperkingen, een toegankelijk fietstraject uitstippelen. Ook kunnen pauzes worden ingecalculeerd
op toegankelijke locaties.

5.5.3

Van thematische routes tot knooppunten

Voor recreanten is er een waaier aan mogelijkheden. Voor
een aantrekkelijke fietstocht kan worden gekozen uit verschillende thematische routes of een zelf samengesteld traject
langs fietsknooppunten. Daarnaast is er een mooi aanbod van
mountainbikelussen. Tegenwoordig kunnen de mountainbikeroutes ook aan elkaar gekoppeld worden met behulp van
de mountainbikerouteplanner van BLOSO.
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Waar zijn conflicten te verwachten? En wat kan u eraan doen
om ze te voorkomen? In de top vijf van de meest befietste telpunten in de provincie Antwerpen, zijn vier telpunten te vinden langs jaagpaden. Jaagpaden worden gebruikt door rustig
fietsende recreanten, maar ook door racefietsers die op hoge
snelheid kilometers maken. Daarnaast zijn er dienstvoertuigen,
ruiters en wandelaars. NV de Scheepvaart (dat de jaagpaden
in zijn beheer hebben) zijn gestart met een campagne om de
verdraagzaamheid op jaagpaden te vergroten door de verschillende gebruikers te markeren met symbolen op het wegdek.

De belevingswaarde van de route speelt een belangrijke rol
bij de keuze. Mensen willen niet alleen veilig en comfortabel
fietsen, er moet ook ruimte zijn om het landschap te beleven
en onderweg attracties te kunnen bezoeken en iets te eten
of te drinken. Fietsen langs waterlopen, door bossen of langs
velden met een lage verkeersintensiteit is erg prettig. Deze
elementen zijn doorslaggevend bij de routekeuze.
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Hoewel de verschillende groepen uiteenlopende interesses
hebben, vallen hun routes meer dan eens samen. En dit leidt
af en toe tot conflicten. Sportieve fietsers die naast elkaar fietsende recreanten aan hoge snelheid inhalen, hebben ruimte
nodig en moeten tijdig verwittigen dat ze langs willen.
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Het eerste knooppuntennetwerk werd bedacht door voormalig mijningenieur Hugo Bollen en in 1995 geopend in het
noordoosten van Limburg door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Na de sluiting van de steenkoolmijnen werd
gestart met de aanleg van tientallen kilometers autovrije en
verkeersarme fietswegen, mee gefinancierd met overgebleven
middelen uit het overheidsbudget voorzien voor de mijnsluitingen. Doel was om bij een breder publiek waardering op te
wekken voor de zorg voor natuur en landschap: “Hoe meer
mensen al fietsend hun streek ontdekken, hoe meer hun beleving waardering wordt. En waardering is een sterk signaal om
te zorgen dat de kwaliteit van natuur en landschap bewaard
wordt en blijft”.
De continue kwaliteitsinvestering in zowel het omliggende
landschap als in het fietscomfort resulteerde in jaarlijks meer
dan 700.000 fietsers in het Regionaal Landschap Kempen
en Maasland en leidde tot aanwijsbare economische effecten. Jaarlijks genereert het fietsroutenetwerk in Kempen en
Maasland een economische return van € 16.500.000.13
Het fietsroutenetwerk is met hulp van Toerisme Limburg uitgebreid over de hele provincie. In 2007 waren er 1860 kilometer bewegwijzerde fietsroutes, waarvan ongeveer 700 autovrij.
In Nederlands Limburg, de Antwerpse Kempen, ook in de
provincie Luik en zelfs in het Duitse grensgebied verschenen
fietsknooppunten die aansloten op het Limburgse netwerk. Al
snel volgden daar gelijkaardige ontwikkelingen. Na ruim tien
jaar heeft het idee van een fietsroutenetwerk zijn bestaansrecht bewezen in de Benelux en zelfs over de hele Europese
Unie, waar in diverse streken plannen op de tekentafel liggen
of reeds in uitvoering zijn.

5.5.4

Fietsvriendelijke logies en horeca

Het label ‘Fietsvriendelijke logies’, dat aangevraagd kan worden bij Toerisme Vlaanderen, wil aan fietsers de zekerheid
geven dat ze in alle comfort kunnen overnachten. Voor de horeca bestaan zulke labels ook, maar zij worden op provinciaal
niveau gehandhaafd. De criteria voor fietsvriendelijke logies

Fietsvriendelijke logies en horeca liggen op maximaal vijf kilometer één of meerdere erkende fietsroutes: een recreatieve fietslus,
een fietsnetwerk, een LF-route, over een bij voorkeur fietsvriendelijke aanrijroute. Bovendien is er kennis aanwezig van recreatieve
routes en kunnen ze fietskaarten en informatie aanbieden. Ook
belangrijk: de fiets kan gratis of tegen betaling veilig worden
gestald in een afgesloten ruimte. Fietsers kunnen bij fietsvriendelijke logies en horeca terecht voor een fietsreparatieset voor dringende reparaties en natte kleding kan worden gedroogd. Vaak
worden ook lunchpakketten aangeboden. Soms behoren wifi en
een oplaadpunt voor elektrische fietsen ook tot het aanbod.

5.5.5

Promotie

Om een fietsroute echt fietsvriendelijk te maken, is het meedelen van informatie met behulp van duidelijk kaartmateriaal
een must. Uit welke ondergrond bestaat de route? Fietst men
afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer? Waar bevinden
zich picknickbanken, rustpunten en horecazaken? Behoren
veerdiensten tot de route? Zijn deze toegankelijk met fietskarren of bakfietsen? Dat is informatie die de toerist moet kunnen krijgen voor hij aan zijn of haar fietstocht begint.

5.5.6

Wat kan u als recreatieaanbieder doen om
fietsen te bevorderen?

• maak logies en locaties toegankelijk voor de fiets;
• voorzie ruime, overdekte fietsenstallingen die op slot kunnen;
• promoot aantrekkelijke recreatieve fietsroutes;
• bied info over fietsroutes en huurfietsen, enz.

05 | Focus op locatie

Soms worden algemene thema’s naar voren gehaald: Toerisme Vlaanderen lanceerde in de voorbije jaren subsidieprogramma’s (zogenaamde Impulsprogramma’s) rond bijvoorbeeld Ronde100 en 100 jaar Groote oorlog. Op deze manier is
de geschiedenis van de wielrencultuur tastbaarder geworden.
Er wordt een verhaal verteld. Ook kreeg de route van de Ronde
van Vlaanderen infrastructuur (benoeming van de hellingen,
kasseistroken, inrichting van rustpunten) om deze zichtbaarder te maken in het landschap. Mede door deze geschiedenis
is Oost-Vlaanderen een topregio voor zowel de recreatieve als
sportiever fietser. Op eenzelfde manier is er ook een belevingscentrum veldrijden in de thuisbasis van de grote namen van
deze sport ingericht, inclusief parcours en trainingsfaciliteiten.

en horeca zijn ongeveer hetzelfde. Vanaf thematische routes
en knooppuntenroutes wordt verwezen naar fietsvriendelijke
logies en horeca langs de route.
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Thematische routes bieden een kapstok om een fietstocht aan
op te hangen. Dat kunnen heel eenvoudige concepten zijn:
langs waterlopen fietsen, door bossen,… Maar Vlaanderen
kent ook een zeer rijke geschiedenis die met de fiets goed kan
worden verkend. Er zijn steenbakkerijroutes, aardbeienroutes,
kastelenroutes, industrieroutes, maar ook routes in verband
met bekende personen zoals de Stijn Streuvelsroute en poëzieroutes. De route voert dan langs bezienswaardigheden
rond het thema, zoals musea, oude industriecomplexen of
geboortehuizen. Infopanelen langs de route worden gebruikt
voor meer uitleg of om teksten en foto’s af te beelden die te
maken hebben met het onderwerp. Deze routes kunnen gemakkelijk worden ingebed in het knooppuntensysteem.

5.6

Oproep tot actie

Woongebieden
Tips voor een goed fietsbeleid
• Organiseer participatie en inspraak voordat de plannen
gemaakt zijn
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• Communiceer met burgers over actieplannen, mobiliteitsplannen en raakvlakken met andere beleidsdomeinen.
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• Maak duidelijke afspraken over de inspraak en participatiemogelijkheden.
• Vraag actief input van buurtbewoners, lokale afdeling van
de Fietsersbond en anderen bij de opmaak van plannen en
ontwerpen voor de fiets.

Tips voor gemeenten die een
versnelling hoger willen
• Ondersteun lokale burgerinitiatieven die zich inzetten voor
betere fietsvoorzieningzn in (bestaande) wijken.Ook bij de
aanleg of inplanting van nieuwe wijken is input van gebruikers en bewoners nuttig.
• Heb actief aandacht voor fietsen. Hanteer het STOP-principe
bij planning, ontwerp en onderhoud van voorzieningen voor
rijdende en stilstaande fietsen. Denk hierbij ook aan wegenwerken.
• Zorg steeds ervoor dat de kortste route naar het centrum de
fietsverbinding is. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
kan dit vanaf het begin worden meegenomen. Waarborg
fijnmazige fietsverbindingen In RUPs.

• Zet in op woongebieden die autoluw zijn en die onderdeel
zijn van een zone-30.
• Voorzie eisen voor ruime, comfortabele en veilige fietsenstallingen in stedebouwkundige vergunningen. Werk samen
met architecten en ontwikkelaars. Neem een voorbeeldfunctie in projecten waar de gemeente zelf verantwoordelijk voor is (bijvoorbeeld als bouwheer).
• Maak een fietsrubriek op de informatiewebsite met allerlei
informatie over fietsvriendelijke woonwijken en woningen.

Schoolomgeving
Tips voor een goed fietsbeleid
• Communiceer met scholen en ouders over actieplannen,
mobiliteitsplannen en raakvlakken met andere beleidsdomeinen.
• Ondersteun scholen in hun vragen rond verkeer en mobiliteit, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een werkgroep
verkeer, het opstellen van een scholenovereenkomst of het
bieden van professionele begeleiding bij de opmaak van een
schoolvervoerplan.
• Ontwikkel in nauwe samenwerking met scholen, Fietsersbond, politie en andere geïnteresseerden een schoolroutekaart en verkeerseducatie om de veiligheid van fietsers te
verhogen. Ondersteun het fietsbrevet.14

• Zet in op schoolomgevingen en –routes op maat van fietsers en voetgangers. Omvangrijke zone-30 gebieden en
schoolstraten zijn hier effectief.
• Help scholen en ouders om meer kinderen met de fiets naar
school te laten komen, bijvoorbeeld door het organiseren
van een fietspool in samenwerking met de politie.

• Stimuleer bedrijven om in te zetten op een fietsvriendelijk
ontwerp van het gebouw en de omliggende buitenruimte
met goede aansluiting op het fietsroutenetwerk.
• Toets de locatiekeuze van bedrijventerreinen op het potentieel voor werknemers om met de fiets te komen. Nabijheid
en kwaliteit zijn hierbij sleutelbegrippen.

Tips voor gemeenten die een
versnelling hoger willen

• Organiseer workshops voor oudercomités rondom praktische tips en concrete acties voor ouders om hun kinderen
meer te laten fietsen.

• Bepaal samen met bedrijven verbeteracties voor infrastructuur rondom gebouwen en onderweg naar het werk en
verdeel verantwoordelijkheden.

• Organiseer in samenwerking met de politie en fietshandelaars acties rondom verkeersveilig gedrag en de veiligheid
van de fiets zelf, zoals registratie van fietsen, controle van
de fiets en tips om de fiets optimaal verkeersveilig te maken. Dit kan in combinatie met handhavingsacties.

• Gebruik het vraagvlak. Zoek bedrijven die mee willen investeren in fietsinfrastructuur. Schakel ook bedrijven in om te
pleiten voor verkeersveiligheid in hun buurt.

Bedrijven
Tips voor een goed fietsbeleid
• Bied informatie via gemeentelijke kanalen, overlegstructuren en bedrijfsorganisaties over de mogelijkheden om
subsidieprogramma’s zoals het pendelfonds en provinciale
ondersteuning via de Mobiliteitspunten in te zetten om
meer werknemers op de fiets te krijgen.

• Stimuleer bedrijven om contact te leggen met organisaties zoals de NMBS, De Lijn en Fietspunten om de fiets een
logisch onderdeel te maken van een openbaar vervoersverplaatsing. Het aanbieden van veilige en comfortabele fietsenstallingen kan al een grote barrière wegnemen.
• Geef informatie over het grote aanbod aan verschillende
fietsen en stimuleer werknemers een fiets te kiezen die bij
hen past. Zet de bedrijven die het goed doen in de kijker.
• Werk samen met de intercommunales, VOKA of andere ontwikkelaars van bedrijventerreinen. Zet een lerend netwerk
op en faciliteer uitwisseling tussen mobiliteitsmanager.
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• Speel actief in op de vraag vanuit scholen en ouders door te
zorgen voor een overkoepelend overleg tussen partijen zoals
scholen, oudercomités en de gemachtigde opzichter.

• Ondersteun campagnes om meer werknemers en klanten
met de fiets te laten komen.
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Tips voor gemeenten die een
versnelling hoger willen

Handelskernen
Tips voor een goed fietsbeleid
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• Overtuig handelaars van de economische meerwaarde van
fietsende klanten. Ze zijn goed voor de lokale economie.
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Recreatie en toerisme
Tips voor een goed fietsbeleid

• Zorg voor vlotte bereikbaarheid van de handelskern met de
fiets (ook tijdens wegwerkzaamheden).

• Bied informatie aan op een website rond de knooppuntennetwerken, thematische fietsroutes, de fietsvriendelijke
logies, cafés, restaurants, fietsreparatiemogelijkheden en
bezienswaardigheden langs de routes.

• Communiceer over het bestaande aanbod van fietsenstallingen, veilige routes en oplaadpunten voor e-bikes.

• Informeer recreatieaanbieders over de mogelijkheden van
de labels fietsvriendelijke logies en horeca.

• Inspireer handelszaken over de wijze waarop ze voor hun
werknemers en klanten goede fietsenstallingen kunnen
voorzien.

• Breng signalisatie aan op de fietsroutes richting interessante attractiepunten zoals stads – en dorpskernen, horeca,
musea, bezoekerscentra.

Tips voor gemeenten die een
versnelling hoger willen
• Bied informatie via gemeentelijke kanalen en overlegstructuren over de specifieke noden van klanten die met de fiets
komen en diensten die kunnen worden aangeboden. Er zijn
veel voorbeelden beschikbaar zoals het aanbieden van cargobikes of de thuislevering van aangekochte goederen.
• Ontwikkel incentives die het gemak vergroten, zoals een
boodschappenservice, kluisjes voor fietskleding, een buggy
uitleendienst of een fietsherstelpunt.
• Zet in op stadslogistiek en de rol van de fiets daarin om
goederen te leveren en op te halen bij handelszaken.Werk
samen met handelszaken aan het verbeteren of vergroten
van een aantrekkelijk fietsparkeeraanbod dat concurrerend
is met de parkeermogelijkheden voor auto’s.

• Onderhoud recreatieve fietsroutes goed en geef ze frequent
een opfrisbeurt aan het begin van het seizoen en indien nodig vaker. Houd daarbij rekening met de typische seizoensstart.
• Voorzie veilige fietsroutes naar sport en recreatievoorzieningen in de gemeente. Zorg ervoor dat ze ook ’s avonds sociaal
veilig zijn.

Tips voor gemeenten die een
versnelling hoger willen
• Houd subsidieprogramma’s en andere opportuniteiten voor
recreatie en toerisme in het oog en verspreid de mogelijkheden via verschillende kanalen verspreiden (website, gemeentekrant, handelsorganisaties).’

• Maak druk befietste toeristische routes aantrekkelijk
voor alle leeftijden door rustmogelijkheden zoals bankjes te voorzien en te communiceren over mogelijkheden
om toiletten te gebruiken.
• Voorzie informatie over oplaadpunten voor elektrische
fietsen. Ze worden steeds vaker voorzien in fietsvriendelijke horeca, maar ook de gemeente of stad kan hierin
een stap vooruit zetten.
• Maak van je recreatieve fietser een functionele fietser.

1 Vervoersafhankelijkheid & –autonomie van kinderen tussen 10 en 13
jaar Rapport kwantitatief onderzoek , Ann Petermans (Onderzoekscel
AMO, PHL) Enid Zwerts (Instituut voor Mobiliteit, Universiteit Hasselt)
2 Kindvriendelijke publieke ruimte, Koen Stuyven, Mobiel 21, isbn
9074633293
3 No Fear: growing up in a risk averse society, Tim Gill, 2007, sbn
9781903080085
4 Vervoersafhankelijkheid & vervoersautonomie van kinderen tussen 10
en 13 jaar Rapport kwantitatief onderzoek, Ann Petermans (Onderzoekscel AMO, PHL) Enid Zwerts (Instituut voor Mobiliteit, Universiteit Hasselt)
5 Onderzoek geciteerd in De Standaard, 22/08/2014,
www.destandaard.be/cnt/dmf20140821-01227722
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• Zorg ervoor dat fietsinfrastructuur goed onderhouden
is en bruikbaar voor fietsers met verschillende snelheden en verschillende soorten fietsen. Besteed op drukke
routes extra aandacht aan de breedte.
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6 De Standaard (22/08/2014). - Roel De Cleen, toestand scholieren fietsen
8 Bambini. Op pad met fiets en kids. Een brochure vol informatie
over veilig op pad met de fiets en je kids. Te downloaden op
www.mobiel21.be
9

Onderzoek Vlaams Brabant en provincie Antwerpen

10 Leven zonder auto. Luc Vanheerentals. 2015
11 http://www.testkaravaan.be/de-testkaravaan-hier-vind-je-alle-info
12 Bron fiets en handelskernen
13 ‘Visitor Pay Back’ principe. www.rlkm.be
14 Fietsiefiets. Te downloaden op www.vsv.be
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• Overweeg fietstaxi’s als een milieuvriendelijke en aangename manier om toeristen en bezoekers rond te rijden.

06

6.2

Links en publicaties

Kennisplatformen
• www.fietsberaad.be
• www.fietsersbond.be
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• www.eltis.org
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• www.ecf.com (European Cyclists’ Federation)

6.1

• www.fietsberaad.nl

Afkortingen

AWV = Agentschap Wegen en Verkeer
BBC = Beheer en BeleidsCyclus

• www.cycling-embassy.dk
• www.dutchcycling.nl
• www.velokonferenz.ch
• www.nationaler-radverkehrsplan.de
• www.fahrradakademie.de
• www.EPOMM.eu (European Platform on Mobility Management)

BMV= Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
GBC = Gemeentelijke BegeleidingsCommissie
FOD = Federale overheidsdienst
IGBC = Intergemeentelijk BegeleidingsCommissie
MOW Departement Mobiliteit en Openbare Werken
OVG = Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen
RUP = Ruimtelijk UitvoeringsPlan
VLM = Vlaamse Landmaatschappij
VSV = Vlaamse Stichting Verkeerskunde
VVSG = Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Fietsbeleid
• Informatieportaal over mobiliteit in Vlaanderen
www.mobielvlaanderen.be
• Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen.
Te raadplegen op www.mobielvlaanderen.be
• Brussel mobiliteit, fietsportaal
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/fiets/
• FOD Mobiliteit informatieportaal over mobiliteit in België
http://mobilit.belgium.be/nl
• Leidraad Fietsdiefstal. Algemene Directie en Preventie Documentatiecentrum. Zonder jaar. Te downloaden op
www.besafe.be

• Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid.
Brochure voor wegbeheerders. BIVV. 2007.
Te downloaden via www.bivv.be
• Snelheidsmanagement. Waarom snelheid in het verkeer
een probleem is en wat u eraan kunt doen. VSV. 2010.
Te downloaden via www.vsv.be
• Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen. Vlaams Ministerie
van Mobiliteit en Openbare Werken. 2006.
Te downloaden via www.mobielvlaanderen.be
• http://levenslijn.be

Ontwerp en infrastructuur
• Vademecum Fietsvoorzieningen.
Te raadplegen op www.mobielvlaanderen.be
• Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting
en aanbevelingen. Valère Donné 2004
• Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten - Mei 2009.
Vlaamse Overheid AWV
• Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in
de bebouwde kom. BIVV. 2007
• Stedenbouw en verkeer. Een selectie uit de
gereedschapskist van Bach. 2006. CROW
• www.slimmemobiliteitsschakels.be

• Belgisch Intituut voor de Verkeersveiligheid www.bivv.be
• Instituut voor Mobiliteit, UHasselt
www.uhasselt.be/imob
• Vlaamse Stichting Verkeerskunde www.vsv.be
• Statistieken verkeer en vervoer http://economie.fgov.be/nl/
statistieken/cijfers/verkeer_vervoer/
• Belgian Daily Mobility mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/cijfers/
beldam
• Kwaliteitsrichtlijnen bij het uitvoeren van surveyonderzoek
www4.vlaanderen.be/dar/svr/Publicaties/Publicaties/kwaliteit/kwaliteit_survey.pdf

Interessante fietswebsites
• www.nooitmeerfile.be
• www.velotariër.be
• Lieve Zusjes Stoere Broers http://www.lzsb.be
• http://velomondial.blogspot.be
• www.copenhagenize.eu/index/
• http://amsterdamize.com
• www.gopedelec.eu
• www.opwielekes.be
• www.bikeprint.nl
• www.routecoach.be
• www.cyclingchallenge.eu/
• http://cyclechicbe.blogspot.be/
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• Fietssuite. Warm onderkomen gezocht. Een geslaagd fietsbeleid vraagt om een uitgekiende fietsparkeeraanpak. Te
downloaden op www.mobielvlaanderen.be

6.3

EU-programma’s rondom fiets
en actieve mobiliteit
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Er zijn erg veel Europese projecten waarin actieve mobiliteit
centraal staat. Dit sluit aan bij de doelstellingen van de EU om in
te zetten op duurzame verplaatsingen.Er is een breed scala aan
Europese programma’s waar steden en gemeenten in kunnen
participeren. Deze programma’s zijn gericht op stedelijke gebieden en op de ontwikkeling van het buitengebied en van regio’s.
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De website www.eltis.org geeft een goed overzicht van wat er
op Europees vlak gebeurt. Een greep uit de programma’s die
momenteel lopen:
• INTERREG is een samenwerkingsprogramma’s voor steden,gemeenten en regio’s gericht op de uitwisseling van
kennis over goede voorbeelden en het gebruik van de lessen in de eigen regio.
• HORIZON 2020 is een onderzoeksprogramma van de EU. Steden en gemeenten kunnen betrokken zijn, bijvoorbeeld vanwege de lokale kennis of om nieuwe ontwikkelingen te testen.
• CIVITAS is een subsidieprogramma van de Europese Commissie gericht is op het verduurzamen van stedelijke mobiliteit.
• LIFE is gericht op het ontwikkelen en implementeren van
projecten die bijdragen aan een beter milieu. Een van de
speerpunten is het verbeteren van de luchtkwaliteit en het
verminderen van de uitstoot in stedelijke omgevingen.
• URBACT is onderdeel van het INTERREG-programma en
focust op het ontwikkelen van pragmatische, innovatieve
en duurzame oplossingen die bijdragen aan een hogere
kwaliteitvan steden omgevingen. De projecten werken
sterk vanuit een economische, sociale en duurzaamheidsinvalshoek.

6.4

EU-projecten rondom fiets
en actieve mobiliteit

ACTIVE ACCESS - Promoting active travel for short trips to
improve health & local economy www.active-access.eu: het
project wil mensen korte dagelijkse afstanden vaker met de
fiets of te voet doen afleggen. Het project richt zich op gedragsveranderingen op de schaal van de buurt.
Bike Friendly Cities www.bikefriendlycities.eu: Interregproject waarin verschillende steden en regio’s samenwerken
rondom het promoten van de fiets als een slimme, leuke en
gezonde manier van verplaatsen in steden.
BYPAD – Bicycle Policy Audit www.bypad.org: BYPAD werd
inmiddels in bijna 200 Europese steden en gemeenten toegepast om het fietsbeleid te evalueren en een actieplan op
te zetten. De kracht van BYPAD is dat de zelfevaluatie wordt
uitgevoerd door de politieke verantwoordelijken, de administratie en de gebruikers.
CH4LLENGE - Addressing Key Challenges of Sustainable Urban
Mobility Planning www.sump-challenges.eu: het project richt
zich op de vier meest urgente uitdagingen in de ontwikkeling
en implementatie van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen: participatie, samenwerking, probleemidentificatie en
monitoring en evaluatie.
CHAMP – Cycling Heroes Advancing Sustainable Mobility Practice www.champ-cycling.eu/en: door praktijken en ervaringen
uit te wisselen en successen en mislukkingen te analyseren,
willen de CHAMP–steden hun fietsbeleid verbeteren.

MOBI - Promoting smart mobility to employees www.mobi-project.eu: doel is om werknemers aan te moedigen om slimmer
naar het werk te komen en tegelijkertijd plezier te hebben met
vrienden en collega’s die deelnemen in de competitie.
PASTA – Physical Activity through Sustainable Transport modes www.pastaproject.eu: laten zien hoe actieve mobiliteit
kan bijdragen aan een gezondere en fysiek
actievere bevolking en de hogere kwaliteit van het leven

REPOPA - REsearch into POlicy to enhance Physical Activity
www.repopa.eu: wetenschappelijke kennis, expertkennis en
‘real world’ beleidsprocessen integreren om zo synergieën te
creëren in het domein van gezondheid en fysieke activiteit.
SAFECYCLE – ICT applications for safe cycling in Europe www.
safecycle.eu: het project geeft een overzicht van ICT-toepassingen die ingezet kunnen worden om de verkeerveiligheid
van fietsers te verhogen.
SWITCH - promoting walking and cycling as an alternatives
to car usage www.switchtravel.eu: focus op de promotie van
stappen en fietsen als belangrijke alternatieven voor de auto,
vooral voor korte stedelijke trips.
STARS – Sustainable Travel Accreditation and Recognition for
Schools starseurope.org/index.php: stimuleren van een groei
van het aantal kinderen en jongeren dat dagelijks met de fiets
naar school gaat.

PRESTO – Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport
Mode https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/
projects/presto: het project heeft vier beleidswijzers opgesteld
om fietsen een impuls te geven: 1. Algemeen uitgangspunten, 2.
Fietsinfrastructuur, 3. Promotie van fietsen, 4. Elektrischefietsen.

TAPAS - Transportation, Air Pollution and Physical ActivitieS
www.tapas-project.eu: onderzoeksproject dat beslissingsmakers
wil helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een milieuvriendelijk beleid en het promoten van de gezondheidseffecten ervan.

PRO-E-BIKE – Promoting electric bike delivery www.pro-e-bike.
org: het project richt zich op de promotie van schone efficiënte
voertuigen, elektrische fietsen en scooters die kunnen worden
ingezet voor het leveren van goederen en voor personenvervoer.

VELOCITTA – better use of Bicycle Share Systems www.velo-citta.eu: het project biedt inspiratie en ondersteunt overheden
bij het ontwerp en de implementatie van efficiënte fietsdeelsystemen
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FLOW www.h2020-flow.eu: het doel van het FLOW-project is
om voetgangers en fietsers op gelijke voet te zetten met gemotoriseerd verkeer. iConnect - Impact of Constructing Non-motorised Networks and Evaluating Changes in Travel www.iconnect.ac.uk: evaluatie van veranderingen in verplaatsingsgedrag,
fysieke activiteit en uitstoot van broeigaskassen. In 79 gemeenschappen zijn nieuwe oversteken en bruggen gerealiseerd om
barrières te overbruggen en mensen een gezondere toegang te
geven tot scholen, parken, winkels en het buitengebied.

PTP-CYCLE - Personalised Travel Planning for Cycling ptpcycleeurope.eu: gepersonaliseerd reisadvies om mensen aan te
moedigen om vaker te kiezen voor stappen, trappen of openbaar vervoer.
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CYCLELOGISTICS cyclelogistics.eu: het gebruik van fietsen bij
stadsdistributie wil het energiegebruik en de uitstoot van
broeikasgassen in stedelijke gebieden verminderen.

Fietsen is een prettige en gemakkelijke manier van
verplaatsen. Meer dan ooit zetten steden en gemeenten in op een
sterk fietsbeleid. Met dit handboek ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen
de ontwikkeling van een beleid dat méér mensen op de fiets wil.
Inzetten op de fiets vraagt om duidelijke argumenten en keuzes.
Die zetten aan tot meer fietsen. Op die manier kan het aandeel
van de fiets in de modal split omhoog.
In Sterk Fietsbeleid krijgen mobiliteitsambtenaren, maar ook
organisaties, handelaars en schooldirecteurs inspiratie voor die lokale,
overtuigende en soms ook gedurfde acties. Wat werkt er en hoe pakt u het aan?
Sterk Fietsbeleid is een handboek met voor ieder wat wils:
van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden.
Hét instrument voor iedere fietsprofessional.

