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Naam Annick Lambrecht, schepen

Stad Brugge 

Aantal fietsen een stadsdienstfiets, een 
koersfiets en een persoonlijke stadsfiets. 

Favoriete fiets mijn persoonlijke zwarte 
fiets met dikke banden, ideaal om in een 
historische stad met modern fietscomfort te 
fietsen. Batavus BUB XL, aangekocht in 2010.

Fietskilometers per jaar ongeveer 2500 
kilometer woon-werkverkeer met de 
stadsdienstfiets en 2500 kilometer in mijn 
vrije tijd met de koersfiets.

Ik fiets omdat… het me een instant 
vrijheidsgevoel geeft en bovendien snel, 
goedkoop en goed voor het milieu is. Het 
is het ideale vervoermiddel in onze Brugse 
binnenstad. 

Mooiste fietsrealisatie  
Onze mooiste fietsrealisatie is het opstellen 
van een mooi onderbouwd Fietsplan voor 
de stad Brugge waarin een langetermijnvisie 
wordt vastgelegd om van Brugge een echte 
fietsstad te maken. Het hoofddoel is meer 
veiligheid en comfort creëren voor de 
fietsers.  
Concreet: veilige fietsoversteken rond  
’t Zand Concertgebouw. Vroeger moesten 
de vele fietsers – meer dan 1000 tijdens 
het spitsuur – voorrang verlenen aan 
gemotoriseerd verkeer. Als toegangspunt 
tot het centrum hebben we een statement 
gemaakt: de fietser krijgt hier voorrang, 
we rollen de rode loper uit. In de toekomst 
komen er 400 mooie extra ondergrondse 
fietsparkeerplaatsen onder parking ‘t Zand 
in Brugge. Met kleine aanpassingen kunnen 
grote stappen worden gezet om de fietsers 
duidelijk te maken dat we nadrukkelijk de 
kaart kiezen van een fietsstad in wording. 
Brugge is al de kampioen van openbare 
fietspompen en fietskluizen, maar ook 
van het gebruik van Blue-bikes vanaf het 
station.  
Ook de deelgemeenten vergeten we niet. Zo 
leggen we in en rond het industrieterrein 
Ten Briele (Sint-Michiels) zeer mooie, 
veilige en brede fietspaden aan. Zo kan een 
werknemer veilig met de fiets naar het werk. 
[IC]
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Sterk	fietsbeleid	en	 
kernversterking	 
gaan	hand	in	hand

Minister-president Geert Bourgeois organiseerde op 19 april de eerste Vlaamse 
klimaattop: Vlaanderen moet weer meer voorop lopen in het behalen van 
de klimaatdoelstellingen. Maar daarvoor is er op verschillende vlakken wel 
een trendbreuk in het beleid nodig. Fietsberaad Vlaanderen ondersteunt die 
trendbreuk.
Mobiliteit is verantwoordelijk voor 25% van de totale CO2-uitstoot. Driekwart 
daarvan is voor rekening van het wegtransport. We zijn met 13% van de 
verplaatsingen het derde fietsland van Europa, maar Nederland (40%) en 
Denemarken (25%) hebben nog een ruime voorsprong. 
Het pleidooi voor meer nabijheid dat op de klimaattop door verschillende sprekers 
werd geformuleerd, is ook een pleidooi voor de fiets. Meer bestemmingen moeten  
binnen fietsafstand bereikbaar worden, op een comfortabele manier. 
Kernversterking in dorpen en steden moet het overnemen van het blijven 
uitsmeren van functies. Door die spreiding van functies zijn we immers niet 
alleen langer onderweg, er gaat zo meer ruimte en geld op aan verkeersveilige 
infrastructuur. 
Wanneer bestemmingen dicht bij elkaar liggen, komen meer verplaatsingen in 
aanmerking om met de fiets af te leggen, ook voor ketenverplaatsingen naar 
verschillende bestemmingen. Sterk fietsbeleid voorziet in een stimulerende 
fietscultuur en in comfortabele fietsinfrastructuur. In de kernen betekent dat soms 
een vrijliggend fietspad, maar in evenveel gevallen vraagt het gewoon maatregelen 
waardoor fietsers op een verantwoorde wijze met het overige, eventueel beperkte, 
verkeer gemengd kunnen worden. 
Met het charter Sterk Fietsbeleid maken meer dan veertig gemeentebesturen 
bekend dat ze meer op fietsbeleid willen inzetten. Via de kennisbank reikt 
Fietsberaad Vlaanderen daarvoor verschillende ideeën aan. En ook dit magazine 
wil u inspireren. 
Veel leesgenot!

Wout Baert 
programmamanager

I N H O U D

STERK FIETSBELEID is het  
magazine van Fietsberaad Vlaanderen 

Fietsberaad Vlaanderen is hét kennis-
centrum voor fietsbeleid. Praktijken 
delen en investeren in nieuw en 
praktijkgericht onderzoek vormen de 
focus. Zo stimuleert en ondersteunt 
Fietsberaad Vlaanderen de dynamiek 
in steden en gemeenten die hun 
fietsbeleid willen versnellen.

Contact  
info@fietsberaad.be 
T 02-211 55 05 

Hoofdredacteur  
Marlies van Bouwel  
marlies.vanbouwel@vvsg.be

Werkten mee aan dit nummer  
redactie Marleen Capelle, Inge Caers, 
Wout Baert, Katrien Gordts, Pieter Plas,  
Bart Van Moerkerke 
beeld Stefan Dewickere, Bart Lasuy, 
photojoost.com 
vorm Ties Bekaert  
druk Schaubroeck 

Fietsberaad	Vlaanderen	vzw 
Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel 
T 02-211 55 05 • www.fietsberaad.be
   @FietsberaadVL 

Ondertekende artikels verbinden 
alleen de auteurs. Reacties zijn 
welkom. De redactie zal deze naar 
eigen inzicht al dan niet opnemen, 
inkorten of er melding van maken.
Niets uit deze uitgave mag worden 
gereproduceerd en/of openbaar 
gemaakt worden door middel van 
druk, fotokopie, elektronische 
drager of op welke wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 

Verantwoordelijk uitgever  
Mark Suykens, algemeen directeur 
VVSG 
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KENNIS	VAN	OP	 
HET	TERREIN
De	Fietsersbond	is	een	onafhanke-
lijke	beweging,	die	in	naam	van	alle	
fietsers	ijvert	voor	een	fietsvriende-
lijke	infrastructuur	en	fiscaliteit	en	
een	positieve	fietscultuur.		

Met meer dan 23.000 leden vertegen-
woordigt de Fietsersbond de stem 
van de dagelijkse fietser. Honderden 
vrijwilligers zetten zich lokaal in voor 
een fietsvriendelijke gemeente. De 
plaatselijke medewerkers adviseren 
al vele gemeentebesturen in een 
gemeentelijke begeleidingscommis-
sie en helpen hen draagvlak voor 
hun beleid creëren. Van adviezen 
voor het gemeentelijke mobili-
teitsplan tot concrete inrichtingen 
van fietstracés of het melden van 
knelpunten, de vrijwilligers van de 
Fietsersbond zijn de voelsprieten van 
de fietsende inwoners en analyseren 
het terrein door een fietsbril.
Met de Meetfiets brengt de Fietsers-
bond de kwaliteit van de fietsroutes 
in kaart, Bike to Work motiveert 
werknemers om dagelijks de fiets 
te nemen en de Nationale Applaus-
dag voor Fietsers staat inmiddels 
symbool voor de start van de lente.
Als organisatie houdt de Fietsers-
bond contacten met het Departe-
ment Mobiliteit en Openbare Werken 
en het Agentschap Wegen en Verkeer, 
hij is gesprekspartner van ministeri-
ele kabinetten en werkt samen met 
Fietsberaad Vlaanderen. [WB]

_  
stef.leroy@fietsersbond.be of  
02-502 68 51. www.fietsersbond.be.

S P R I N T

De Meetfiets is de meest wetenschappe-
lijke en objectieve audit- en beheerme-
thode in heel Europa. Met de resultaten 
kan het gemeentebestuur de kwaliteit van 
de fietsroute-infrastructuur opvolgen en 
gericht maatregelen nemen, zowel voor 
huidige als voor toekomstige fietsroutes. 
Zo is al gebleken dat asfalt voor fiets-
paden qua duurzaamheid en rijcomfort 
beter is dan andere materialen. 
Gemeenten die een audit met de Meet-
fiets laten uitvoeren, krijgen een objectief 
zicht op de waarde, kenmerken en locatie 
van alle fietsroutes. Alle informatie is 
beschikbaar via een gebruiksvriendelijke 
webapplicatie met kaarten en statistie-
ken. Op die manier kunnen gemeenten 
projecten bijsturen en gericht investeren. 

Gemeenten kunnen ook benchmarken 
bij nieuwe projecten en tegelijk missing 
links wegwerken en bestaande fietsrou-
tes verbeteren. Bovendien leidt gedeelde 
kennis op de verschillende beleidsniveaus 
tot betere samenwerking en afstemming. 
En niet onbelangrijk: meten is weten. De 
provincie Antwerpen ging er al mee aan 
de slag en kadert de Meetfiets-audit in de 
provinciale fietsbarometer naast fietson-
gevallen en fietstellingen. Ook Genk liet 
de audit op zijn grondgebied los. [WB]

_  
Thierry Jiménez via  
meetfiets@fietsersbond.be of  
0498-57 47 49. 

NA	AUDIT	MEER	MENSEN	OP	DE	FIETS
Meer	en	beter	fietsen	begint	bij	fietsvriendelijke	infrastructuur.	Een	fietsvriendelijke	
omgeving	is	niet	alleen	goed	voor	wie	vandaag	al	fietst,	maar	zal	ook	meer	mensen	op	
de	fiets	krijgen.	De	Meetfiets	van	de	Fietsersbond	brengt	de	kwaliteit	en	het	comfort	
van	de	fietsroutes	in	kaart.
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Bonheiden!

'We hebben verscheidene 
scenario's opgesteld die telkens 
rekening houden met het aantal 
fietsers, het aantal kilometers, 
fijn stof, verkeersongevallen 
en andere factoren. Zelfs in 
het slechtste geval blijven de 
gezondheidsvoordelen van de 
fietsostrades veel groter dan de 
investeringskosten.’
Luc	Int	Panis,	VITO	–	Het	Laatste	
Nieuws	17	maart

'In Europa hebben we een 
cultuur die meer afgestemd is 
op het gebruik van openbaar 
vervoer. In de VS is de wagen dé 
optie voor verplaatsingen. Hier 
denken mensen meer na over 
alternatieven. Het enige wat we 
nodig hebben is een gebruiks-
vriendelijke tool om dat aanbod 
transparant te maken. (...) Zodra 
je die transparantie hebt, zal de 
wil om te delen groter worden.’
Lukas	Neckermann,	auteur	
van	The	Mobility	Revolution	–	
Trends	12	mei

‘Weet je: als pakweg het 
fietsbeleid in een stad als 
Kopenhagen zo goed op punt 
staat, dan is dat ook en vooral 
omdat we al dertig jaar aan de 
weg timmeren en aan één zeel 
trekken. Iedereen staat daar 
ook achter. (fijntjes) En er is één 
burgemeester die het uitvoert.’
Margrethe	Vestager,	 
Europees	commissaris	 
voor	Mededinging	–	 
De	Morgen	10	mei
 

‘Ik wil de kroon op het werk 
van de HST-fietsroute zetten. 
(...) Deze investering is een 
onderdeel van de 80 'fietsostra-
des' in Vlaanderen waarop de 
Vlaamse regering inzet op het 
woon-werkverkeer. Dat is be-
langrijk. Zeker nu de fiets steeds 
meer een alternatief voor de 
wagen is om snel en comforta-
bel op het werk te geraken’
Vlaams	minister	van	Mobiliteit	
Ben	Weyts	–	Het	Nieuwsblad	
7	mei
 

‘Het beleid is erg gericht op het 
doorstromen van het autover-
keer in Vlaanderen. Fietsers 
kunnen lang stilstaan aan een 
kruispunt en rijden dan soms 
snel een stukje tegen de rich-
ting in om tijd te winnen. Maar 
dat gaat ten koste van anderen. 
Het is een voortdurende strijd 
om ruimte.’
Wout	Baert	van	Fietsberaad	–	 
Het	Nieuwsblad	18	mei
 

De langste  
fietsstraat  
van Europa  
ligt in…  

Op zondag 29 mei werd in Bonheiden de langste fietsstraat ingereden door Vlaams minister van 
Mobiliteit Ben Weyts, Luk Lemmens, gedeputeerde van de Provincie Antwerpen en lid van de 
programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen en burgemeester Guido Vaganée.  
Ook de bewoners van de Oude Baan, de straat die werd omgetoverd tot fietsstraat, namen deel 
aan de festiviteiten. De fietsstraat is precies 6,6 km lang. Ze ligt op een route van Peulis centrum 
over Bonheiden naar Mechelen. Daar sluit ze aan op de fietsostrade Mechelen – Antwerpen.
In een fietsstraat krijgt de fietsers alle ruimte. De maximumsnelheid is er beperkt tot 30 km/u en 
auto’s mogen er fietsers niet inhalen.  [WB]
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Ole Kassow op de fiets met Louise Bang Jespersen, 

de Deense ambassadeur in België.
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I N T E R V I E W

Het	 idee	 van	 ‘Cycling	 Without	 Age’	 is	 even	 simpel	 als	 uniek.	 Het	
verovert	wereldwijd	de	harten	van	mensen.	Fietsen	met	uw	familie	
of	kennissen	als	u	hen	opzoekt	 in	het	woonzorgcentrum	of	de	dag-
opvang?	 Ja	 natuurlijk!	 Cycling	 Without	 Age	 haalt	 rusthuisbewoners	
niet	alleen	uit	hun	isolement,	het	laat	hen	ook	opnieuw	participeren	
aan	het	leven	in	het	stads-	of	dorpscentrum.	Fietsberaad	Vlaanderen	
sprak	 erover	 met	 Ole	 Kassow,	 bedenker	 van	 dit	 unieke	 project.	

tekst wout baert foto stefan dewickere

‘Op	fietsen	staat 
geen	leeftijd!’

Ole Kassow
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T oen Ole Kassow drie jaar 
geleden door zijn Kopen-
haagse wijk fietste, viel zijn 
oog op een oudere man die 
op een bank zat: ‘Hij zag 

er helemaal niet triest of alleen uit, 
maar ik maakte me wel de beden-
king dat hij veel minder mobiel was 
dan ikzelf en minder mogelijkheden 
had om buiten te komen of afstan-
den af te leggen. Ik voelde me als 
burger aangesproken om daar iets 
aan te doen. Toen ben ik op het 
idee gekomen om dit project op te 
zetten: een bakfiets waarin een “rik-
sjarijder” twee volwassenen op een 
comfortabele manier kan vervoeren. 
Daarmee kunnen dan bijvoorbeeld 
mensen uit woonzorgcentra met 
vrienden of familie een tochtje 
maken. Zo wil Cycling Without Age 
vooral iets doen tegen de vereen-
zaming van de oudere bevolking 
en haar kansen geven om buiten te 
komen.’
‘Zelf ben ik absoluut geen sociaal 
werker, ik noem mezelf een sociale 
ondernemer die met concrete 
acties mijn directe omgeving en de 
samenleving wil veranderen. Toen 
ik het idee wat concreter in mijn 
hoofd had, heb ik bij een bedrijf een 
bakfiets geleend om mijn idee in 
de praktijk te testen. Ze waren daar 

eerst wantrouwig en ze geloofden 
er niet echt in. Uiteindelijk kreeg ik 
een oude bakfiets mee, die ik met 
een beetje sleutelen en ombouwen 
in orde heb gekregen. Zo is het echt 
begonnen. Ik had nooit de bedoe-
ling om iets te doen dat de hele 
wereld zou aanspreken. Het project 

was in het begin heel kleinschalig 
en heel sterk gericht op de mensen 
uit de buurt waar ik woon. Ik wilde 
iets positiefs doen in de buurt, al 
was ik er ook op voorbereid dat het 
idee misschien helemaal niet zou 
aanslaan. Maar de reactie van de 
bejaarde vrouw die voor de eerste 
keer meereed, toonde meteen het 
grote potentieel van het idee.’

Kunt u verklaren waarom dit idee 
wereldwijd mensen aanspreekt? 
‘De wens om buiten te komen is bij 
mensen die in een rusthuis verblij-
ven, ongelooflijk groot. Als je hen 
vraagt “Zullen we even een eindje 
buitengaan?”, zeggen ze meteen 
allemaal “Ja!” Uiteindelijk is die 
bakfiets maar een middel om dat 
te bereiken. Dat verlangen om de 
buitenlucht te kunnen ademen 
spreekt mensen wereldwijd aan. 
Uiteraard ben ik bij het ontwikke-
len van het idee beïnvloed door 
de fietscultuur in Kopenhagen. 
Het feit ook dat oudere mensen in 
Denemarken steeds veel hebben 
gefietst, maakt het voor hen heel 
herkenbaar. Maar zelfs in landen 
zonder sterke fietscultuur wordt 
het idee van Cycling Without Age 
opgepikt. Het is universeel, omdat 
het de zintuigen van oudere mensen 

stimuleert. Ze ruiken de buitenlucht, 
ze voelen de wind in hun haren, ze 
gaan koffie drinken op een terrasje, 
ze praten met de bestuurder van 
de fiets, ze verkennen opnieuw de 
buurt waar ze woonden, ze worden 
visueel geprikkeld. Dat zijn heel 
menselijke gevoelens die natuurlijk 

iedereen aanspreken. Wat zeker ook 
meespeelt is dat Cycling Without 
Age samen te vatten is in één helder 
beeld, het is een idee dat mensen 
direct begrijpen maar ook verder 
kunnen aanvullen. De methodo-
logie is overal dezelfde. Wereld-
wijd kunnen mensen zich via een 
gratis licentie Cycling Without Age 
noemen. Het doel is dat het idee 
zich makkelijker kan verspreiden en 
verder kan groeien. Onze betrokken-
heid bestaat er vandaag vooral in 
alle ervaringen wereldwijd samen te 
brengen. Zo is niemand verplicht om 
het warm water uit te vinden; alle 
informatie is publiek beschikbaar. 
Generositeit is een basiskenmerk 
van het project, dat moeten we 
doortrekken naar wie ermee aan de 
slag wil.’

Wat is de grote kracht van Cycling 
Without Age?
‘Het project gaat niet over fietsen, 
dat is maar bijkomstig. Het gaat 
uiteindelijk om herwonnen vrijheid. 
Het geeft een oplossing aan de 
eenzaamheid die mensen ervaren 

I N T E R V I E W

GENEROSITEIT	IS	EEN	BASISKENMERK	VAN	 
HET	PROJECT,	DAT	MOETEN	WE	DOORTREKKEN	
NAAR	WIE	ERMEE	AAN	DE	SLAG	WIL.

succes, omdat het zo simpel is.'

Ole Kassow: 'Dit project heeft 
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wanneer ze in een woonzorgcentrum 
wonen. Ook zij die zich mentaal 
minder gezond voelen, worden 
door Cycling Without Age opnieuw 
gestimuleerd om te genieten van 
de gewone dingen in het leven. De 
grootste problemen in een woon-
zorgcentrum zijn immers eenzaam-
heid en gebrek aan gesprek. Dat 
maakt mensen depressief. Cycling 
Without Age helpt mensen opnieuw 
iets actiefs te doen, zich op een 
bepaalde manier weer jong te 
voelen, zodat hun mentale gezond-
heidstoestand verbetert. Mensen 
die op de fiets plaatsnemen, 
beginnen spontaan te vertellen. 
Bijvoorbeeld over de straat waarin 
ze vroeger woonden en die ze nu 
plots weer ontdekken, ze halen 
herinneringen op. Dat zet mensen 
aan tot verhalen en eenvoudige 
conversaties. Een ouder koppel dat 
had plaatsgenomen in de bak-
fiets, noemde het de ‘love-bike’, ze 
genoten er vooral van om vooraan 
in de bak dicht bij elkaar te kruipen. 
Dat is misschien extreem, maar het 
bewijst dat het niet over fietsen 

gaat. Wel over het gevoel dat je zelf 
hebt als het lente wordt: je voelt je 
opnieuw beter en versterkt omdat je 
buitenkomt, de zon voelt stralen, de 
geur van bloemen kunt opsnuiven.’

Hoe zijn de reacties in de woonzorg-
centra waar Cycling Without Age 
werd gelanceerd?
‘Vanuit de woonzorgcentra komt 
de boodschap dat Cycling Without 
Age een ongelooflijk verschil maakt, 
ook bij mensen met dementie of 
Alzheimer. Die kunnen soms onge-
wild agressief uit de hoek komen, 

in opstand komen tegen hun ziekte, 
omdat ze niet begrijpen of niet 
kunnen aanvaarden wat er gebeurt. 
Je kunt dat op verschillende manie-
ren proberen te ondervangen, maar 
het is belangrijk dat je deze mensen 
serieus neemt en iets doet dat 
betekenisvol is. Medewerkers van 
het rusthuis vertelden ons dat ze 
merkten dat deze mensen na een 
ritje met de bakfiets gemakkelijker 
hun ziekte even vergeten. Ze voelen 
zich beter, hebben meer levenslust 
en zijn minder neerslachtig. Heel 
veel mensen kwijnen langzaam weg 
in een woonzorgcentrum. Uiteinde-
lijk doen we daar wat aan. Binnen-
kort start het Deens Instituut voor 
Volksgezondheid een onderzoek 
naar de effecten op de gezond-
heid van mensen die langer actief 
kunnen blijven. De therapeuten in 

rusthuizen zijn alvast overtuigd dat 
het wel degelijk invloed heeft en 
gaan de effecten nu ook beter in 
kaart brengen.’

Is het de bedoeling dat de fietsen 
alleen aan woonzorgcentra staan? 
‘Neen, bij ons in Denemarken staan 
ze ook aan dagcentra of diensten-
centra. En aan centra voor mensen 
met een handicap, ook voor die 
groep in onze samenleving bieden 
ze veel mogelijkheden. Maar soms 
staan ze gewoon aan cultuurcen-
tra of andere trefpunten in de 

HET	PROJECT	GAAT	NIET	OVER	FIETSEN,	DAT	
IS	MAAR	BIJKOMSTIG.	HET	GAAT	UITEINDELIJK	
OM	HERWONNEN	VRIJHEID.	HET	GEEFT	EEN	
OPLOSSING	AAN	DE	EENZAAMHEID	DIE	
MENSEN	ERVAREN	WANNEER	ZE	IN	EEN	
WOONZORGCENTRUM	WONEN.
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gemeente. Dat laatste is dan vooral 
om een plek te hebben waar mensen 
de fiets even kunnen uitlenen, 
bijvoorbeeld om hem te gebruiken 
bij hun ouders die nog zelfstandig 
thuis wonen maar wel slecht ter 
been zijn. Zeker in Kopenhagen is 
dat een populair gebruik van de 
Cycling Without Age-fietsen. Via een 
online-reservatiesysteem kunnen 
mensen de fiets huren. Sociale 
media en mond-tot-mondreclame 
hebben meer dan hun werk gedaan.’

Dan brengt Cycling Without Age 
vooral mensen weer samen?
‘Inderdaad, de fiets is een sociaal 
instrument dat mensen uit het 
woonzorgcentrum haalt en samen-
brengt. Hij zorgt ervoor dat ze weer 
dingen kunnen doen. De fiets helpt 
gewoon mensen die moeilijker ter 
been zijn om een terrasje te doen, 
een park te bezoeken of een ritje 
te maken met iemand die ze graag 
hebben. Dat komt tegemoet aan 
onze wens met andere mensen 
samen te zijn. In het begin probeer-
den we dat vooral met vrijwilligers, 
maar al snel merkten we dat de fiets 
ook betekenisvol kan zijn om er met 
een familielid op uit te trekken. Het 
doorbreekt het patroon van mis-
schien een weinigzeggende conver-
satie of een gesprek over het feit dat 
ze zich in het rusthuis ongelukkig of 

verdrietig voelen. Ook voor familie 
wordt zo’n bezoek immers vaak een 
hele mentale inspanning. Dan is 
onze fiets een hulpmiddel om samen 
iets actiefs te doen of te beleven. 
Zo geeft het ook bestaande fami-
lierelaties, die door de omstandig-
heden onder druk staan, opnieuw 
dynamiek. De fiets wordt verder 
door iedereen gebruikt: evengoed 
gebruiken medewerkers van het 
woonzorgcentrum hem om even snel 
op en neer te rijden naar de tand-
arts of een dokter, als die niet langs 
het rusthuis kan komen. Zo wordt 
een verplaatsing met een praktisch 
doel plots een beleving.’

Hoe ontwikkelt het project zich nu 
verder?
‘Voor veel vrijwilligers overal ter 
wereld is Cycling Without Age een 
dankbaar gegeven. Maar er was ook 
behoefte aan een duidelijk platform 
dat het ondersteunt. We hebben een 
soort basispakket ontwikkeld, dat 
hen helpt om ermee te beginnen. 
Maar de vrijwilligers en de gemeen-
ten waar het project wordt opge-
pikt, breiden het voortdurend uit. 
Ze maken het groter dan het in het 
begin was. Ik weet bijvoorbeeld van 
koffiebars in Kopenhagen die gratis 
koffie geven als je met onze fiets 

langskomt. Mensen worden zo gesti-
muleerd om hun eigen leefomgeving 
te ontdekken.’

Ook de buurten zelf worden er dus 
beter van?
‘Wijken waar het aangenaam is 
om te wonen of te verblijven, zijn 
wijken waar er veel interactie is 
tussen mensen, waar mensen elkaar 
vertrouwen. De sociale interactie 
en controle, het feit dat er mensen 
op straat komen, maakt de buurt 
veiliger, met minder criminaliteit. 
Bovendien, wanneer je als bestuur-
der van onze fiets je generositeit 
laat zien, kun je hiermee ook andere 
toevallige passanten inspireren. Ook 
via die weg krik je de buurt op. In 
Denemarken zijn er intussen onge-
veer 400 lokale groepen die met 
Cycling Without Age werken, in een 
65-tal gemeenten. Maar ook in de 
Verenigde Staten, Groot-Brittannië, 
Nederland, Duitsland, Luxemburg is 
er interesse. Ik denk dat er wereld-
wijd nog een tachtigtal steden zijn 
waar Cycling Without Age loopt. Ik 
ben heel blij dat die interesse er nu 
ook in Vlaanderen is!’

Wout Baert is coördinator van  
Fietsberaad Vlaanderen

WE	HEBBEN	EEN	SOORT	BASISPAKKET	
ONTWIKKELD,	MAAR	DE	VRIJWILLIGERS	EN	
DE	GEMEENTEN	WAAR	HET	PROJECT	WORDT	
OPGEPIKT,	BREIDEN	HET	VOORTDUREND	UIT.

Alle informatie over Cycling Without Age kunt u terugvinden op de website  
van het project. In Vlaanderen is onder andere Mobiel21 promotor. Zij kunnen  
u ondersteunen om het project in uw gemeente te realiseren. 
www.fietsenzonderleeftijd.be
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http://www.fietsenzonderleeftijd.be
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Mobiele fietsenstalling  
in Hasselt

Om van de fiets een volwaardig verplaatsingsmiddel in de stad te maken, 
neemt Hasselt tal van maatregelen. Eén ervan is een opvallende mobiele 
fietsenstalling. Daarmee wil de stad de inwoners bewust maken van de 
mogelijke invulling van de openbare ruimte: kies je voor het behoud van 
één parkeerplaats of creëer je een fietsenstalling voor tien fietsen? De 
eerste fietsenstalling in de Kunstlaan werd heel feestelijk geopend, maar 
er waren geen burgers bij betrokken. De reacties waren heftig, zowel in 
positieve als in negatieve zin. 

De fietsenstalling zelf kost (inclusief levering) zo’n 8000 euro en verbeeldt 
het icoon van een auto. Bij het project waren de dienst mobiliteit en de uit-
voerende dienst betrokken. Er is geen monitoring gebeurd van het gebruik 
van de fietsenstalling. Het lijkt er echter op dat de doelstelling om bewust-
zijn te creëren over hoe om te gaan met de openbare ruimte geslaagd is 
gezien de vele reacties (positieve en negatieve) op sociale media. Bij de 
volgende vijf mobiele fietsenstallingen die de stad in het centrum zal plaat-
sen, wordt wel ingezet op participatie, in de eerste plaats met de buurt-
bewoners. Ook komt er een monitoringsysteem om alle fietsenstallingen 
systematisch te tellen. 

Inge Caers is projectmedewerker van Fietsberaad

Hasselt	plaatste	in	april	2015	een	mobiele	fietsenstalling	aan	de	Kunstlaan,	ter	hoogte	van	het	
cultuurcentrum.	De	stad	wil	mensen	bewust	maken	van	de	invulling	van	de	openbare	ruimte:	de	
fietsenstalling	vervangt	één	autoparkeerplaats.	Zo	geraken	mensen	er	alvast	aan	gewend,	want	
later	wordt	de	mobiele	fietsenstalling	verplaatst	en	komt	er	een	permanente	stalling	in	de	plaats.
TEKST INGE CAERS BEELD STAD HASSELT

Maarten De Schepper,  
dienst mobiliteit & parkeren  
stad Hasselt  
AC Groenplein  
Groenplein 1  
3500 Hasselt 
T 011-23 93 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

K E N N I S B A N K

 Een mobiele fietsenstalling laat mensen alvast aan het idee wennen dat een autoparkeerplaats zal verdwijnen.

http://www.fietsberaad.be/kennisbank
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De Westhoek is de meest 
uitgestrekte landelijke regio 
van Vlaanderen, met 220.000 

inwoners gespreid over 18 gemeen-
ten en een oppervlakte van 120.000 
hectare. Mobiliteit of het gebrek 
eraan is een zeer belangrijk issue. 
Dat komt door de uitgestrektheid en 
de perifere ligging, maar ook door 
de toenemende centralisatie van 
de dienstverlening in de Vlaamse 
centrumsteden – die de Westhoek 
niet heeft – en het terugschroeven 
ervan in landelijke regio’s. Daardoor 
neemt de behoefte aan mobiliteit 
verder toe en verzeilen inwoners in 
de vervoersarmoede. 

VIER	BOUWSTENEN
Inwoners van de Westhoek gebrui-
ken in hoofdzaak de wagen voor de 
dagelijkse verplaatsingen. Gezinnen 
die over twee of zelfs meer wagens 
beschikken, zijn geen uitzondering. 
Zij behoren in hoofdzaak tot het 
actieve deel van de bevolking en 
hebben geen probleem om zich te 
verplaatsen. Wie het zonder wagen 

moet doen, heeft wel een probleem 
omdat het aanbod aan openbaar 
vervoer tekortschiet. Deze doel-
groep bestaat uit vier categorieën: 
ouderen, jongeren, kansengroepen 
en de mensen die er bewust voor 
kiezen geen of minder gebruik te 
maken van de eigen wagen (early 
adopters). Om in hun verplaatsings-
behoeften te voorzien, reikt het 
traject vier bouwstenen aan: een 
performanter openbaar vervoer, 
een betere leesbaarheid van het 
systeem, een groter gebruik van de 
fiets in de keten en minder verplaat-
singen.

PERFORMANTER	 
OPENBAAR	VERVOER	
Het openbaar vervoer in de West-
hoek is vandaag niet efficiënt 
georganiseerd: sommige (werk-)
bestemmingen zijn onbereikbaar, 
de capaciteit van de bussen is 
soms ontoereikend, de dienstre-
geling wordt niet altijd nageleefd, 
er is te weinig afstemming met het 
treinverkeer. Omdat het openbaar 

vervoer de ruggengraat van het 
mobiliteitssysteem is, waarop de 
overige bouwstenen gebaseerd zijn, 
worden er twee sporen voorgesteld. 
Zo moet er een sterkere en duide-
lijkere hiërarchie in het openbaar-
vervoernet komen, met enerzijds 
snelverbindingen en anderzijds 
lokale verbindingen die naar die 
assen leiden en niet meer allemaal 
op de steden worden gericht. Deze 
kortere, efficiënte verbindingen 
zullen minder middelen vragen.
Daarnaast is er meer regie nodig om 
het aanbod aan openbaar vervoer 
vanuit de vraag te sturen, om ervoor 
te zorgen dat de keten van de ver-
plaatsing gecoördineerd verloopt en 
dat er wordt tussengekomen als er 
iets misloopt in de keten.

LEESBAARHEID	VAN	HET	SYSTEEM
Het combineren van verschillende 
vervoersmodi om van punt a naar 
punt b te gaan, is alleen mogelijk als 
de informatie duidelijk en beschik-
baar is. Ondanks de technische 
mogelijkheden is die vandaag nog 
te versnipperd. Twee complemen-
taire maatregelen kunnen de kloof 
dichten: het oprichten van een digi-
taal platform waar alle informatie 
van het openbaar vervoer realtime 
beschikbaar is via computer, tablet 
en smartphone, en het openen van 
een hulplijn voor gebruikers van 
het openbaar vervoer. Een digitaal 

WESTHOEK PROBEERT  
VERVOERSARMOEDE  
OP TE LOSSEN
Veel inwoners van de Westhoek zijn niet in staat om in hun 
eigen mobiliteitsbehoefte te voorzien. Via een traject van 
service design werd een beleidsaanbeveling uitgewerkt  
om de vervoersarmoede terug te dringen. 
TEKST DIETER HOET FOTO STEFAN DEWICKERE

O N D E R Z O E K

Mobiliteit	en	service	design

Het Westhoekoverleg (en Resoc Westhoek) kreeg in 2014 de kans om deel te 
nemen aan een service design-traject van het agentschap Ondernemen van de 
Vlaamse overheid. De keuze voor mobiliteit als onderwerp was snel gemaakt. 
Westhoekoverleg werkte samen met het agentschap Ondernemen, de VVSG, 
Fietsberaad Vlaanderen, De Lijn en Yellow Window als designbureau. 
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platform lost niet alles op omdat 
niet iedereen permanent online is en 
omdat iemand zelfs met alle infor-
matie vast kan komen te zitten. Dan 
biedt een hulplijn een vangnet. De 
hulplijn is gekoppeld aan de regie-
functie en neemt ook de alternatie-
ven voor het openbaar vervoer mee.

DE	FIETS	IN	DE	KETEN
De Westhoek heeft een sterk uit-
gebouwd netwerk voor recreatief 
fietsen. De fiets wordt echter weinig 
gebruikt voor functionele doelein-
den. De auto ruilen voor de fiets 
vraagt een gedragsverandering. 
Verschillende acties kunnen die 
stimuleren: snelle en veilige fietspa-
den; maatregelen op de plaats van 
bestemming zoals veilige stallingen, 
douches en kleedkamers; stimule-
rende maatregelen van werkgevers 
zoals een fietsvergoeding, het com-
penseren van de verplaatsingstijd op 
de fiets; het promoten van de e-bike 
die toelaat om langere afstanden 
af te leggen; het promoten van de 
combinatie van fiets met andere 
modi (autodelen, openbaar vervoer); 
communicatie en rolmodellen.
Het verbeteren van de fietsvei-
ligheid heeft twee dimensies: het 
veiliger maken van het traject én van 
de stalling. In de Westhoek wordt er 
veel geïnvesteerd in de verbetering 
en de vernieuwing van fietspaden, 
maar veel trajecten hebben nog 

geen veilig fietspad. En zelfs met 
nieuwe fietspaden blijven er gevaar-
lijke plaatsen. Fietssnelwegen zijn 
zoals elders in Vlaanderen een deel 
van de oplossing voor de langere 
afstanden en de verbinding tussen 

kernsteden. Ook een veilige stalling 
is belangrijk. Veel gebruikers durven 
hun fiets niet achter te laten aan een 
station, ondanks de investeringen 
in betere stallingen, en al helemaal 
niet aan een bushalte langs een 
gewestweg. De dorpshub (zie verder) 
zou de veiligheid van stalling kunnen 
bevorderen, maar er is meer nodig. 
Vooral aan haltes van snelbussen en 

aan treinstations moeten camera-
bewaking en afgesloten stallingen 
meer beveiliging tegen beschadiging 
en diefstal bieden.

MINDER	VERPLAATSINGEN
De verplaatsingsbehoefte wordt 
sterk beïnvloed door zaken die op 
het eerste gezicht niets met mobi-
liteit te maken hebben. Vooral de 
ruimtelijke ordening speelt een rol: 
waar mogen we wonen, waar vesti-
gen de bedrijven zich, waar bevindt 
de dienstverlening voor klanten en 
burgers zich? Als we minder ver-
plaatsingen beogen, moeten we dus 
andere beleidsdomeinen beïnvloe-
den. Het concept van dorpshub wil 
tegen de trend ingaan en diensten 
weer dicht bij de mensen brengen. 
De dorpshub is de plaats in het dorp 
of de wijk waar ik te voet of met de 
fiets heen ga om daar het openbaar 
vervoer te nemen of opgepikt te 
worden. Het is een plaats waar het 
gezellig en veilig wachten is en waar 
ik mijn fiets veilig kan stallen. Er is 
een winkel voor basisaankopen, waar 
ik ook pakjes kan laten bezorgen, 
waar ik mijn strijk kan brengen en 
oppikken. Het is tegelijk een sociale 
ontmoetingsplaats of dorpscafé 
waar vrijwilligerswerking wordt 
gestimuleerd en ondersteund. Het 
doel is zelforganisatie voor mobi-
liteit te stimuleren. Zelforganisatie 
betekent dat we elkaar helpen om 
onze verplaatsingen te optimalise-
ren en dat er vrijwilligers worden 
ingezet.

AAN	DE	SLAG
Mobiliteit is een oud zeer in de 
Westhoek. Het service design-traject 
leverde enkele bouwstenen op voor 
een betere mobiliteitsdienstver-
lening. Om succesvol te zijn, moet 
iedereen ermee aan de slag gaan.

Dieter Hoet is coördinator van  
het Westhoekoverleg
 

Fietsberaad Vlaanderen zal samen met 
het Westhoekoverleg de resultaten van 
dit onderzoek toelichten op het Fiets-
congres op dinsdag 7 juni te Gent.

IN DE DORPSHUB 
STAL JE VEILIG JE FIETS 
EN KUN JE GEZELLIG 
WACHTEN TOT DE 
BUS KOMT. ER IS 
EEN WINKEL VOOR 
BASISAANKOPEN, JE 
KUNT ER JE STRIJK 
BRENGEN, JE PAKJES 
LATEN BEZORGEN 
EN JE VINDT ER 
AANBIEDINGEN VOOR 
VRIJWILLIGERSWERK.

fietsen er niet naar het werk of de winkel. Daarvoor is een mentaliteitswijziging nodig.

De Westhoek heeft een sterk uitgebouwd netwerk voor recreatief fietsen maar mensen 
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‘Knappe koppen die er niet omheen fietsen’ 

P R O G R A M M A R A A D  F I E T S B E R A A D

Stuk voor stuk geëngageerde fietsers, dat zijn de leden van de programmaraad van Fietsberaad. Ervaringen van 
lokaal, provinciaal en Vlaams niveau worden er aangevuld met expertise uit de academische wereld. Samen 
vertalen ze hun ervaringen in engagement en trachten ze het fietsbeleid positief te beïnvloeden. Net omdat er 
zoveel beweegt in het Vlaamse fietslandschap, is uitwisseling van kennis en informatie onontbeerlijk. Dat is 
sinds juni 2014 het streven van Fietsberaad als kenniscentrum voor lokaal fietsbeleid.  TEKST KATRIEN GORDTS

Cil	Cuypers: ‘Het samen-
spel aan de tafel van de 
programmaraad levert 
steevast enorm positieve 
punten op en leidt dus tot 
een stevig Fietsberaad. Er 
bestaat al een heleboel 
kennis over lokaal fietsbe-
leid en de rol van Fietsbe-
raad is vooral die lokaal te 
verspreiden. In die zin vind 
ik het belangrijk dat Fiets-
beraad blijft inzetten op 
de ondersteuning van het 
fietsbeleid van gemeenten. 
Zo biedt studiewerk op 
vraag van de gemeenten, 
een voorstel van onze 
vergadering vandaag, een 
uitstekend antwoord op 
die lokale kennisbehoefte.’

Jan	Vermeulen:	‘Ik 
beschouw het als een 
voorrecht deze program-
maraad te mogen voorzit-
ten. Het is een verzame-

ling knappe koppen die 
er niet omheen fietsen. 
Dat creëert een stevige 
dynamiek en resulteerde 
al in enkele mooie realisa-
ties zoals de FietsTelweek 
en het handboek Sterk 
Fietsbeleid. Op korte tijd 
slaagde Fietsberaad erin 
met een klein team toch 
een flink netwerk op te 
bouwen en daar mogen we 
trots op zijn.’ 

Tom	Dehaene: ‘Fietsbeleid 
is een belangrijk puz-
zelstuk om iets aan het 
mobiliteitsprobleem in 
Vlaanderen te doen. Alle 
niveaus – Vlaams, provin-
ciaal en lokaal – trach-
ten meer mensen op de 
fiets te krijgen. Dat is een 
gigantische uitdaging, ook 
in Vlaams-Brabant. Deze 
programmaraad biedt een 
uitstekend platform om de 

neuzen in dezelfde richting 
en de vinger aan de pols 
te houden over wat leeft in 
het fietsbeleid.’ 

Jan	Pelckmans: ‘Als oprich-
ter en financier van Fiets-
beraad Vlaanderen voelt 
de Vlaamse overheid (in 
het bijzonder het kabinet 
van minister van Mobili-
teit Ben Weyts) zich heel 
nauw betrokken bij deze 
programmaraad. Voor een 
kenniscentrum als Fiets-
beraad is het cruciaal dat 
de werking gevaloriseerd 
wordt door een represen-
tatief orgaan en dat zowel 
experts als partners die 
mee aan een sterk fietsbe-
leid timmeren, elkaar hier 
treffen.’

Luk	Lemmens: ‘Als provin-
cie delen we onze jaren-
lange expertise op het vlak 

van fietsbeleid graag met 
lokale en bovenlokale part-
ners. De provincie Antwer-
pen heeft bijvoorbeeld de 
fiets-o-strades gepromoot 
en op de agenda gezet. 
Maar fietsbeleid – en het 
werkveld van Fietsberaad 
– beperkt zich niet tot 
fietsinfrastructuur. Zo is 
de allereerste FietsTelweek 
een uitstekende manier om 
fietsbeleid in heel Vlaan-
deren te ondersteunen 
door nuttige gegevens te 
verzamelen. Een initiatief 
waaronder we met onze 
Provinciale Fietsbarome-
ter met plezier mee onze 
schouders hebben gezet.’ 

Marc	Hufkens:	‘Fietsbe-
raad is voor Flanders’ 
Bike Valley een belang-
rijke gesprekspartner op 
het gebied van mobiliteit 
en netwerken, twee van 



W I E  I S  W I E ?

Dirk	Lauwers, gastprofessor 
mobiliteit Universiteit Antwerpen, 
Universiteit Gent en KU Leuven
Peter	De	Backer, afdelingshoofd 
Wegen en Verkeer Oost-
Vlaanderen bij het Agentschap 
Wegen en Verkeer
Cil	Cuypers, schepen van 
mobiliteit Bierbeek
Tim	Asperges, adviseur mobiliteit 
van de Stad Leuven
Tom	Dehaene, gedeputeerde 
mobiliteit van de provincie 
Vlaams-Brabant
Jan	Pelckmans, Vlaams 
fietsmanager, departement 
Mobiliteit en Openbare Werken
Wout	Baert, programmamanager 
Fietsberaad Vlaanderen
Marc	Hufkens, voorzitter 
Flanders’ Bike Valley
Inge	Caers, projectmedewerker 
Fietsberaad Vlaanderen
Eddy	Klynen, coördinator 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Kris	Peeters, mobiliteitsexpert
Alex	Verhoeven, directeur Ruimte 
VVSG
Chris	Brouwers, diensthoofd 
mobiliteit van de provincie 
Antwerpen, hij verving op het 
moment van de foto  
Luk	Lemmens, gedeputeerde 
mobiliteit van de provincie 
Antwerpen
Yves	De	Weerdt, 
onderzoekscoördinator stedelijke 
duurzaamheid, Vlaamse Instelling 
voor Technologisch Onderzoek 
(VITO)
Jan	Vermeulen, burgemeester 
Deinze
 

Niet op de foto: 
Benedicte	Swennen,  
Urban Mobility Policy Officer bij 
de European Cyclists' Federation
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‘Knappe koppen die er niet omheen fietsen’ 
onze aandachtspijlers. 
Als non-profitorganisa-
tie trachten we proactief 
samen te werken met 
relevante stakeholders 
en samen innovatieve 
projecten op te zetten. 
Op dat vlak hebben onze 
beide organisaties vele 
raakvlakken en verstevigen 
we elkaars strategie en 
ontwikkelingen.’ 
 
Eddy	Klynen:	‘Vlaanderen 
is de derde fietsregio van 
Europa, daar mogen we 
wel trots op zijn. Maar het 
kan nog beter. Inzetten op 
onze fietscultuur en part-
nerschappen met onder 
andere de fietsindustrie en 
de politie dragen onlosma-
kelijk bij tot een ambitieus 
fietsbeleid. Opleidingen 
van de Mobiliteitsacade-
mie en de publicatie van 
het handboek Sterk Fiets-
beleid zijn maar enkele van 
de realisaties van Fietsbe-
raad die de situatie op het 
terrein kunnen verbeteren.’

Yves	De	Weerdt:	‘De stuur-
groep van Fietsberaad 
tracht objectieve maar 
inspirerende denkkaders te 

schetsen van waaruit een 
versterkt fietsbeleid vorm 
kan krijgen. De sterkte van 
deze groep schuilt in de 
complementaire perspec-
tieven van waaruit we prio-
ritaire uitdagingen detec-
teren. Mijn ambitie is deze 
perspectieven nog aan te 
vullen en meer te integre-
ren, want nu staan ze vaak 
naast elkaar. Een gezond-
heidsspecialist in de pro-
grammaraad zou bijvoor-
beeld een mooie manier 
zijn om het transversale 
beleid dat we in verband 
met fietsen vragen, ook 
zelf uit te dragen.’
 
Wout	Baert:	‘De sterkte 
van het Fietsberaad is dat 
alle overheden bij ons een 
platform kunnen vinden 
om onderling kennis te 
delen. Die vullen we aan 
met inzichten uit onder-
zoek of verwachte evo-
luties op het terrein. We 
proberen ook innoverende 
concepten te introduceren 
bij koplopers. De lessen 
die we daaruit halen, 
kunnen voor iedereen 
nuttig zijn. Zo werken we 
samen met gemeenten en 

provincies aan concepten 
die fietsers in voorrang 
houden bij kruisingen. 
Ook met minder evidente 
beleidsthema’s proberen 
we de link te leggen, denk 
dan aan sociaal beleid of 
ruimtelijke ordening.’

Inge	Caers:	‘Samen met de 
programmaraad werken 
we vol enthousiasme aan 
de uitbouw van dit kennis-
centrum voor fietsbeleid. 
Bij de evaluatie van de 
eerste FietsTelweek werd 
Fietsberaad als goede 
organisator ervaren door 
de verschillende partners, 
onder andere dankzij de 
goede contacten met de 
steden en gemeenten, de 
provincies en de Vlaamse 
overheid. De evenwich-
tige samenstelling van 
de programmaraad en de 
huisvesting bij de VVSG 
spelen een belangrijke 
rol bij de uitbouw van dit 
uitgebreide netwerk.’
 
Katrien Gordts is redacteur 
van Lokaal
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A lmaar meer Vlamingen sprin-
gen op de fiets, zowel in hun 
vrije tijd als voor woon-werk-

verkeer. Toch weten we heel weinig 
over de Vlaamse fietser. Daarom 
werd van 16 tot 22 september 2015 
tijdens de eerste FietsTelweek elke 
fietser én fietskilometer in Vlaande-
ren geteld. 

Dit jaar vindt de tweede FietsTel-
week plaats van 19 tot 26 september 
2016, in de Week van de Mobiliteit. 
Door het herhalen van de FietsTel-
week wil Fietsberaad Vlaanderen 
niet alleen meer te weten komen 
over de Vlaamse fietsers maar ook 
over de evoluties in het fietsverkeer. 
Zijn er nu meer of minder fietsers op 
bepaalde trajecten? Is dat het gevolg 
van gevoerd beleid? Heeft de fietser 
behoefte aan alternatieve trajecten? 
Wanneer zullen bepaalde trajecten 
verzadigd zijn? Zijn er fietsfiles? 

Betrokkenen bij het fietsbeleid 
kunnen nu het fietsgebruik structu-
reel opvolgen en gebruik maken van 
de data van de FietsTelweek. Hier-
voor werkt Fietsberaad Vlaanderen 
samen met de Fietsersbond, de 

Vlaamse overheid, de vijf Vlaamse 
provincies, het Netwerk Duurzame 
Mobiliteit, meer dan 150 steden en 
gemeenten, de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde, verschillende poli-
tiezones, de Bond Beter Leefmilieu, 
de Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten en de Universiteit 
Gent.  

APPEN	OP	DE	FIETS
Tijdens de FietsTelweek 2015 konden 
fietsers hun eigen fietsgedrag op 
een gratis app registreren. Dat was 
een Europese primeur. Voor de indi-
viduele fietser leverde dit informatie 
op over het aantal fietskilometers 
en bijvoorbeeld het verplaatsings-
motief, maar ook over de afgeleide 
impact op mobiliteit, gezondheid en 
klimaat. Door de gegevens van alle 
fietsers samen te brengen, ontstond 
een globale fietskaart over het 
aantal fietsers, de gemiddelde snel-
heid, de herkomst- en bestemmings-
verdeling op bepaalde routes. Onge-
veer 5000 app-gebruikers deden 
samen 17.500 fietsverplaatsingen en 
legden ruim 70.000 fietskilometer af. 
De gemeten gemiddelde triplengte 
was 5,4 km, wat vrij goed aansluit bij 

het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 
dat voor fietsverplaatsingen een 
gemiddelde afstand van 5,2 km rap-
porteert. Verder blijken vier op tien 
trips van, naar of binnen de kernen 
van gemeenten te vallen en zes op 
tien erbuiten. Uit de geregistreerde 
verplaatsingen blijkt eveneens dat 
12 procent van de trips van en naar 
het station is waarbij de gemiddelde 
fietser 4 km aflegt met uitschieters 
tot 40 km. 

Ten opzichte van vorig jaar zijn er in 
2016 twee belangrijke wijzigingen: 
de gratis app zal automatisch al je 
fietsverplaatsingen registreren via 
achtergrondtracking, terwijl dit vorig 
jaar nog handmatig geactiveerd 
moest worden. En de wedstrijd 
wordt vervangen door een grote 
loterij. Iedereen die de FietsTelApp  
downloadt, doet mee en kan schit-
terende prijzen winnen. We hopen 
hiermee nog meer mensen op de 
fiets te krijgen die ons helpen om 
het fietsgedrag van de Vlaming in 
kaart te brengen. Voor de tweede 
editie streven we naar een vervier-
voudiging van het aantal app-down-
loads. 

Fietsberaad Vlaanderen organiseert in september voor de 
tweede keer een FietsTelweek. Dankzij de persoonlijke app 
en de 420 telpunten werd er vorig jaar veel informatie  
verzameld over de Vlaamse fietsers. De tweede editie van 
de FietsTelweek zal de evoluties in het fietsgedrag en de 
effecten van het fietsbeleid zichtbaar maken.
TEKST WOUT BAERT EN INGE CAERS FOTO JELLE VERMEERSCH INFOGRAFIEKEN STIJN WENS

C A M P A G N E

TWEEDE FIETSTELWEEK 

Campagnebeeld 2015
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METEN	OM	TE	WETEN
Fietstelpunten op 420 locaties in 
heel Vlaanderen telden vorig jaar 
manueel of automatisch met tel-
slangen en -camera’s. De tellingen 
geven inzicht in het fietsgedrag 
(aantallen en tijdstip) op bepaalde 
locaties. In de loop van de week 
werden in totaal bijna een miljoen 
fietsers geteld. Uit de verwerking 
van de resultaten blijkt dat over-
heden meer inspanningen moeten 
doen om hun data te standaardi-
seren. Slechts 55 procent van de 
aangeleverde gegevens kon worden 
verwerkt: data werden niet in het 
juiste formaat aangeleverd, er waren 
telresultaten zonder of met onvol-
ledige vermelding van de tellocatie. 
Hierdoor kon de verwerking niet 
automatisch gebeuren en waren 
sommige gegevens onbruikbaar. 

Een uniforme aanpak is noodzake-
lijk bij grootschalige telcampagnes. 
Fietsberaad Vlaanderen wil met alle 
overheden afspraken maken over de 
modelbestekken die voorwaarden 
vastleggen om dataverzameling 
te organiseren. Daarbij hoort ook 
de opmaak van een ruim gedragen 

standaard template voor dataverza-
meling.

FIETSSNELWEGEN
Toch kon veel informatie uit de 
tellingen worden gehaald. Omdat 
fietssnelwegen een middel lijken om 
mensen aan te zetten om naar het 
werk te fietsen, is het interessant na 
te gaan hoe de bestaande fietssnel-
wegen gebruikt worden en of dit 
gebruik afwijkt van het gemiddelde 
fietsgedrag. Deze analyse illustreert 
de toepassingsmogelijkheden van 
de verzamelde data. Ze gebeurde op 
basis van 750 trips langs fietssnel-
wegen waar 250 unieke gebruikers 
ruim 9600 fietskilometers afleg-
den. Deze gebruikers vormden vijf 
tot tien procent van het geschatte 
aantal dagelijkse gebruikers van 
deze routes. De onderzochte fiets-
snelwegen waren die van Antwerpen 
naar Mechelen langs de spoorlijn, 
die van Mechelen naar Leuven langs 
de Vaart en die van Leuven naar 
Brussel langs de HST-lijn.

Uit de analyse blijkt dat trips over 
een fietssnelweg (dit zijn trips die 
minstens een deel van de fietssnel-

weg volgen, routes die gewoon de 
fietssnelweg kruisen tellen uiteraard 
niet mee) een gemiddelde lengte 
van 12,7 km hebben. Dat is behoorlijk 
lang want de gemiddelde lengte van 
alle geregistreerde fietsverplaatsin-
gen was maar 5,4 km. 

Bovendien zijn er ook verschillen 
in afstand tussen de fietssnelwe-
gen. Zo fietsen mensen op de route 
Antwerpen-Mechelen minder ver 
dan op de andere fietssnelwegen. 
Een mogelijke verklaring is de erg 
stedelijke omgeving die maakt dat 
de fietssnelweg gebruikt wordt voor 
zowel lange verplaatsingen als meer 
stedelijke trips. Deze vermenging 
komt wellicht minder voor op de 
twee andere fietssnelwegen.
Op basis van de analyse kan 
gesteld worden dat 89 procent van 
de verplaatsingen langsheen een 
fietssnelweg langer is dan 2,5 km en 
bijna de helft zelfs langer dan 10 km. 
Fietssnelwegen hebben bijgevolg 
hun doel niet gemist, ze maken dat 
mensen langere afstanden fietsen.

Wout Baert is coördinator, Inge Caers is 
projectmedewerker van Fietsberaad

Dataplatform	Fiets

Fietsberaad Vlaanderen en het Nederlandse Fietsberaad 
hebben samen een open-dataplatform Fiets ontwikkeld, in 
samenwerking met UGent en NHTV in Breda. Dit platform 
verzamelt alle fietsdata en is eenvoudig te consulteren 
door al wie betrokken is bij het fietsbeleid. Inzicht 
over aantallen, veel gebruikte of te mijden trajecten, 
snelheden, herkomst en bestemming van fietsers helpen 
beleidsmakers om de fietsers beter te begrijpen en zo het 
fietsbeleid te verfijnen. Ook de verwerkte fietsdata van de 
FietsTelweek kun je er terug vinden.
geoviz.ugent.be
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Klimaatneutraal @
KlimaatProvVlBr: Ons 
personeel heeft vanaf 
deze maand lockers, 
laadpunten en een ferme 
f ietspomp ter beschikking 
#klimaatprovincie

@Sport_Putte, Sportdienst 
Putte: Fietsles voor 
volwassenen - geïntegreerd 
werken rond kansengroepen 
met sportdienst,OCMW, 
Mobiel21 en dienstencentrum

Volg Fietsberaad:

 
  
  @FietsberaadVL  

  Fietsberaad Vlaanderen

@OCMWbalen: Bakfiets voor 
ouderen uitgetest in WZC Ter 
Vest Balen

@timvanderschoot, 
hoofd communicatie 
Beheersmaatschappij 
Antwerpen Mobiel: Leuk  
om steeds meer mensen te 
zien die @SlimnaarA komen.

T W E E T S
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Weg met ontbrekende schakels  
in het fietsnetwerk Antwerpen 

 Antwerpen wil een fietsvriendelijke stad worden, maar 
een fietsroute is maar zo aantrekkelijk als haar zwakste 
schakel. Een onveilig of ontbrekend stuk in een route 
doet fietsers omrijden of afzien van dat traject of zelfs 
van de fiets als verplaatsingsmiddel. Om het fietsnet-
werk sluitend te maken investeert de stad in grote 
projecten, maar vaak zijn kleine ingrepen nodig om een 
comfortabele en veilige route te realiseren.
 
HONDERD NIEUWE KILOMETERS
Met het project 100 kilometer maakte Antwerpen tijdens 
de vorige beleidsperiode niet alleen een inhaalbewe-
ging in het aanleggen van nieuwe fietspaden en het 
wegwerken van missing links, ze investeerde ook in 
renovatie en onderhoud. Er kwamen nieuwe fietspaden 
bij, bestaande fietspaden werden verbeterd conform het 
Vademecum fietsvoorzieningen. Om de herkenbaarheid 
van de fietspaden te verhogen, gebeurde de aanleg in 
rode asfalt. In gemengde zones werden fietssugges-
tiestroken en comfortstroken aangelegd. Hiervoor 
gebruikte de stad zijn eigen kleur, het ‘stadsgrijs’ dat je 
ook terugvindt in het straatmeubilair. Bovendien werden 
de reistijden voor fietsers aanzienlijk ingekort omdat 
iedereen sinds de zomer van 2008 op de paden van de 

parken mag fietsen. Fietsers verhogen de sociale acti-
viteiten in een park en kinderen kunnen er veilig leren 
fietsen. Ook mag je sindsdien fietsen op pleinen. Voet-
gangers blijven er wel de hoofdgebruikers en bepalen er 
het tempo. 

MEER DAN HONDERD MISSING LINKS
Ook het huidige bestuur wil Antwerpenaren in eerste 
klasse laten fietsen. Daarom vervolledigt de stad nu het 
fietsroutenetwerk met het project 100 MissingLinks+. 
Eind 2015 waren al 57 van die ontbrekende schakels 
weggewerkt en stonden er opnieuw honderd op de 
planning. Missing links zijn er in alle maten, van X-small 
tot X-large, maar ook in soorten: soms ontbreekt er een 
stuk weg, soms is het fietspad zwak of niet leesbaar of 
is het te onveilig. De 57 missing links die al aan de beurt 
kwamen, kregen een oplossing dankzij een fietsbrug, 
een fietspad, een fietsstraat, een fietsweg, fietsgelei-
ding, fietssuggestiestroken of comfortstroken. Ook 
lichtenregeling kon soelaas bieden. Eind 2018 kun je in 
Antwerpen via een netwerk van 700 kilometer veilig de 
stad doorkruisen.  

Inge Caers is projectmedewerker van Fietsberaad

Met	het	project	100	kilometer	fietspad	engageerde	het	vorige	stadsbestuur	zich	om	tegen	2012	
honderd	kilometer	veilige	en	comfortabele	fietspaden	aan	te	leggen	of	te	verbeteren.	Tijdens	
deze	beleidsperiode	wil	Antwerpen	het	nog	beter	doen:	het	vervolgproject	100	MissingLinks+	 
zal	met	meer	dan	600	kilometer	het	fietsnetwerk	volledig	maken.
TEKST INGE CAERS FOTO STEFAN DEWICKERE

Wenst	u	meer	te	weten	over	de	aan-
legprincipes	van	de	stad	Antwerpen,	
over	de	werkwijze	van	de	stad	voor	een	
correcte	en	consequente	vertaling	van	
goedgekeurde	ontwerpprincipes	en	
ontwerpdetails	in	een	realisatie	op	het	
terrein?	 
Op 23 juni 2016 organiseren Fiets- 
beraad en de stad Antwerpen een  
studiedag met begeleide fietstocht  
over de aanlegprincipes van  
comfortabele fietsroutes.
 www.vvsg.be, opleidingen  
 
 
 
 
Het volledige artikel vindt u op 
www.fietsberaad.be/kennisbank

K E N N I S B A N K

http://www.vvsg.be
http://www.fietsberaad.be/kennisbank
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F ietssnelwegen zijn snelle, 
veilige, non-stop fietsverbin-
dingen in een eigen bedding. 

In Vlaanderen worden ze meestal 
aangelegd op vroegere spoorbed-
dingen en langs spoorverbindingen. 
Ook jaagpaden langs waterlopen 
en kanalen maken deel uit van 
het netwerk. Fietssnelwegen zijn 
bedoeld voor verplaatsingen over 
een langere afstand. Ze bieden meer 
fietscomfort dan gewone fietspaden 
dankzij een beter wegdek, minder 
kruisingen én de eigen bedding. 
Hierdoor kunnen fietsers een langere 
afstand op kortere tijd afleggen. Uit 
gebruikersenquêtes blijkt dat die 
doelstelling gehaald wordt. Gebrui-
kers van de fietssnelwegen fietsen 
gemiddeld langere afstanden dan 
hun collega’s langs gewone wegen. Er 
worden afstanden geregistreerd tot 
gemiddeld 15 km. Bij een onderzoek 
(2012) van de provincie Vlaams-Bra-
bant was één van de conclusies dat 
het bereik van de woon-werkfietser 
op de HST-route (Brussel-Leuven) 
aanzienlijk is, namelijk 18,71 km 
gemiddeld. De meerderheid van de 
ondervraagden fietst er meer dan 
10 km enkele rit en 44,4% legt zelfs 
meer dan 20 km af. Ook de eerste 
FietsTelweek (2015) verzamelde 
cijfers in dezelfde grootteorde. 

HET	SUCCES	VERKLAARD
Het succes van de fietssnelwegen 
heeft twee kanten. Een goed aanbod 
creëert vraag. Fietssnelwegen zijn 

goed in de markt gezet en werden 
snel ontdekt door mensen die al 
langer naar het werk fietsen. Het 
toegenomen comfort en de snellere 
verbinding boren ook een doelgroep 
aan die vroeger de auto gebruikte. 
Daarnaast neemt de filedruk nog 
altijd toe, zodat de fiets voor steeds 
meer mensen een aantrekkelijker 
alternatief wordt. Afhankelijk van de 
filedruk op het traject kan de fiets 
sneller zijn, zeker als de tijd voor het 
zoeken van een parkeerplaats wordt 
meegeteld. Fietssnelwegen kunnen 
ook concurrentieel zijn ten opzichte 

van het openbaar vervoer, zeker nu 
de maaswijdte daarvan toeneemt en 
haltes op grotere afstand komen te 
liggen. De opkomst van de elektri-
sche fiets versnelt dat proces nog.

SNELLE	FIETSSNELWEGEN?	
Snelwegen worden exclusief 
gebruikt door snel, gemotoriseerd 
verkeer en vormen een eigen 
netwerk complementair aan het 
bestaande wegennet, zonder kruis-
punten en met afgescheiden rijrich-
tingen. Er gelden specifieke regels 
en de overgang naar het gewone 
wegennet wordt gemaakt door 
middel van op- en afritten. Fiets-
snelwegen in Vlaanderen hebben 
die kenmerken nog niet, maar het 
lijkt wel de ambitie te worden van 
de overheden die ze willen aanleg-
gen. 
Sporadisch medegebruik door 
andere gebruikers kan. Een gedeel-
telijke uitvoering als fietsstraat of 
beperkt medegebruik door land- 
bouwvoertuigen hoeft niet onover-
komelijk te zijn. Het is wel van 
belang dat de fietsers zich over 

SNEL OP WEG MET DE FIETS
Fietssnelwegen of fiets-o-strades, over de naam bestaat 
meer discussie dan over de functie: fietsers comfortabele 
infrastructuur bieden om zich snel en over een langere 
afstand functioneel te verplaatsen. Verschillende provin-
cies investeerden de voorbije jaren in de aanleg en  
ook de Vlaamse overheid wil die graag ondersteunen. 
Omdat fietssnelwegen mensen uit de file halen, zo wordt 
gesteld. We maken een balans op.
TEKST WOUT BAERT  FOTO STEFAN DEWICKERE  ILLUSTRATIE PROVINCIE OOST-VAANDEREN

B E L E I D
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Fietssnelwegen Oost-Vlaanderen
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langere afstand conflictvrij kunnen 
bewegen. Met de comfortabele 
breedte, de rijkwaliteit door de 
juiste materiaalkeuze en de aan-
gepaste voorrangssituatie onder-
steunen fietssnelwegen de concur-
rentiepositie van de fiets tegenover 
andere vervoerswijzen. Net zoals 
autosnelwegen verbinden ze de 
belangrijkste stedelijke gebieden 
met elkaar. Gemeenten langs het 
traject takken erop aan. 

NIEUWE	ONVEILIGHEID
Het toenemend aantal fietsers in 
zijn geheel, maar ook specifiek op 
de fietssnelwegen, is significant. 
Verschillende steden, waaronder 
Antwerpen en Gent, rapporteren de 
voorbije jaren een stijgend aandeel 
fietsers in de modal split. En ook de 
provincies verzamelden data over 
een stijgend aantal gebruikers van 
de fietssnelwegen. Die toename 
zorgt voor meer bewustwording bij 
andere weggebruikers. Hoe meer 
fietsers in het verkeer, hoe zicht-
baarder ze zijn en hoe meer andere 
weggebruikers zich bewust zijn van 
hun aanwezigheid. Dat principe, 
‘safety by numbers’, wordt vaak als 
verklaring genoemd voor de betere 
prestaties van Nederland op het 

vlak van verkeersveiligheid. Daar-
naast speelt ook dat een verplaat-
sing die niet meer met de wagen 
gebeurt, rechtstreeks tot meer 
‘zachter verkeer’ leidt, wat opnieuw 
positief is voor de verkeersveilig-
heid.

Toch komen er op fietssnelwegen 
nieuwe soorten verkeersconflicten 
voor. Nog te vaak worden trajecten 
aangelegd tussen twee bestaande 

wegen, zonder dat de (nieuwe) 
kruispunten voldoende mee worden 
aangepakt. Of de fietser er voor-
rang krijgt of niet, de aanleg van 
deze kruisingen moet met veel zorg 
gebeuren zodat alle weggebruikers 
opmerkzaam zijn voor elkaars aan-
wezigheid. Dat vraagt in de eerste 
plaats een goede zichtbaarheid en 
leesbaarheid van het wegbeeld en 
van het potentiële conflict, door 
middel van het materiaalgebruik, 
markeringen en verkeersborden. 
Daarnaast zijn er verkeerscon-
flicten op de fietssnelwegen zelf. 
Er zijn steeds meer fietsers en de 
diversiteit aan fietsers (jong en 
oud, ervaren en nieuw, snel en 
traag) neemt toe. Uiteraard kan een 
enkeling noch het fietspad noch 
de fietssnelweg claimen. Maar de 
verstandhouding tussen de fietsers 
moet kansen krijgen door voldoende 
beschikbare ruimte op de fietssnel-
wegen, ruimte om naast elkaar te 
rijden, om elkaar te kruisen en om 
elkaar voorbij te steken. De opkomst 
van de elektrische fiets en de 
snellere speed-pedelec zet dit nog 
sterker in de verf. 

NOG	WERK
Hoewel sommige (delen van) trajec-
ten van fietssnelwegen er al even 
liggen, is de snellere ontwikkeling 
ervan toch iets van de laatste jaren. 
Het betekent ook dat – vergeleken 
met Nederland – verdere kennisont-
wikkeling over de fietssnelwegen 
nodig is. Fietsberaad Vlaanderen 
neemt hierin initiatief met het 
onderzoek Fietsers in voorrang. Ook 
het statuut en de ontwerpeisen 
van fietssnelwegen vragen nader 
onderzoek. Maar een ding is zeker: 
goede infrastructuur zet mensen op 
de fiets en maakt onze samenleving 
gezonder. Een van de meest moti-
verende elementen om te fietsen, 
is het sociale aspect en het feit dat 
kinderen onder begeleiding van hun 
ouders of in groep een veilig traject 
kunnen volgen. De achterbankge-
neratie verandert in een fietsgene-
ratie.

Wout Baert is coördinator  
Fietsberaad Vlaanderen

De ideale fietssnelweg

Minimum drie meter breed

Aanleg in asfalt

Middenlijn bij symmetrische aanleg

Brede bochtstralen

Kantstrook in grasdal

Gewestwegen ongelijkgronds kruisen

Voorrang bij lokale wegen

Aaneengesloten fietsroute  

DE VERSTANDHOUDING 
TUSSEN DE FIETSERS 
MOET KANSEN KRIJGEN 
DOOR VOLDOENDE 
BESCHIKBARE 
RUIMTE OP DE 
FIETSSNELWEGEN, 
RUIMTE OM NAAST 
ELKAAR TE RIJDEN, OM 
ELKAAR TE KRUISEN EN 
OM ELKAAR VOORBIJ TE 
STEKEN.
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I N F O G R A F I E K

DE DEMARRAGE  
VAN DE  
ECOKOERIER

STEDEN WAAR FIETSKOERIERS
AAN HET WERK ZIJN IN
VLAANDEREN EN BRUSSEL
1.	Antwerpen De Fietskoerier, De Ecokoerier, Bubble 

Post, CityDepot. 2.	Mechelen Pakfiets, Bubble Post.  

3.	Brussel	Dioxyde de Gambettes, Ecopostale, Pedal, 

Transpire Transport, Take Eat Easy, Deliveroo, Bubble 

Post, CityDepot. 4.	Leuven Vi-tes, Bubble Post.  

5.	Aalst Snel & Wel. 6.	Deinze ViaVélo. 7.	Gent Bubble 

Post, Cargo Vélo, Crazy Horse, Max Mobiel, CityDepot.  

8.	Ronse	Fiets-Licht. 9.	Sint-Niklaas Bubble Post.  

10.	Brugge CargoPedalo, Bubble Post. 11.	Knokke-Heist 

Allovelo. 12.	Kortrijk	Fietskoerier Kortrijk, Bubble Post. 

13.	Oostende CycloXpress, Bubble Post. 14.	Roeselare	

Fietskoerier. 15.	Hasselt CityDepot.

100                  km/dag

legt fietskoerier

Jan van Cargo

Vélo uit Gent

gemiddeld af

met de fiets.

De fietsende pakjesbezorger verovert Vlaanderen. The last mile 
of de laatste kilometer is vakjargon voor het laatste stuk van de 
logistieke keten. Vaak botst een traditionele pakjesbezorger dan op 
de meeste hindernissen (files en nauwe straatjes in de binnenstad, 
parkeerproblemen) en verliest hij daar het meeste tijd. Voor sommige 
klanten maakt dat laatste stuk soms 75 procent van de kostprijs uit.
Wie die last mile uitbesteedt aan fietskoeriers, werkt sneller en 
kostenbesparend. 'Het is de snelste en meest betrouwbare manier om 
in een stedelijke omgeving een pakje te laten bezorgen', zegt Wout 
Baert van kenniscentrum Fietsberaad. Steeds meer postpakketten 
bereiken hun bestemming op twee wielen.

TEKST ANN BRAECKMAN & ILLUSTRATIE TOM PEETERS.  
EERDER VERSCHENEN IN WEEKEND KNACK.

STEEDS MEER POSTPAKKETTEN  
BEREIKEN HUN BESTEMMING  
OP TWEE WIELEN.
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“Eerlijk ?
We hebben geen 
idee hoeveel
fietskoeriers
er zijn in België.
Het is een  
booming
business die  
zijn potentieel  
nog lang niet  
heeft
bereikt”

Roel De Cleen,
woordvoerder
Fietsersbond

In Mechelen hoef je
sinds vorig jaar  

niet langer te zeulen  
met boodschappen

van de zaterdagmarkt.
Wie na zijn aankopen zin
heeft in een terras, laat

zijn boodschappen achter
bij een inzamelpunt

op de Grote Markt. Van
daaruit brengen 

fietskoeriers ze naar  
je thuis of naar de 

randparking van de stad.

  28’  
    32’

 
In Brussel kun je gerechten

van restaurants als
Balls&Glory thuis of op

kantoor laten leveren dank
zij de start-ups Take Eat

Easy of Deliveroo. De ene
heeft naar eigen zeggen
een gemiddelde levertijd

van 28 minuten, de andere
doet er gemiddeld 32

minuten over.

CITY	DEPOT VS	 BUBBLE	POST

In ons land zijn er twee grote spelers 
op de markt als het gaat over duurzame 
pakjeslevering. Enerzijds City Depot, 
voor bijna de helft in handen van bpost, 
en anderzijds het Gentse Bubble Post.

Opgericht

Aantal vestigingen

Medewerkers

Pakketjes/dag

2011

6

60

15000

2012

14

120

5000




