
#sterkfietsbeleid ook in jouw gemeente!



FIETSBERAAD VLAANDEREN is hét kenniscentrum voor 
fietsbeleid. Goede 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.

Voorzitter: Jan Vermeulen, burgemeester Deinze
Programmamanager: Wout Baert





Klimaat Ruimte Mobiliteit
Welzijn & 

gezondheid 

KWALITEITSVOL FIETSBELEID







Gebruikers van het fietspad



Fietstelweek







Amsterdam

Antwerpen

Kopenhagen



Die fiets- en 
busstroken
nemen nogal 
wat plaats in!



Fietsgebruik in 5 lessen
 Ruimtelijke ordening en fietsafstanden

 Zijn er alternatieven voor de fiets?

 Fietsen als mobiliteitsbeleid

 De impact van sociale bewegingen

 De culturele status van de fiets 



1. Ruimtelijke ordening en 

fietsafstanden



Groen Kwartier
ANTWERPEN



Verkaveling
ERGENS IN VLAANDEREN



Amsterdam

Rotterdam 28

50



“ De ecologische voetafdruk 
van een woning wordt voor 
80% bepaald door de locatie 
en voor 20% door het 
energieverbruik. ”

Leo Van Broeck
VLAAMS BOUWMEESTER



Gemiddeld snelheid Acceptabele tijd en afstand

Bakker 15 km/u 250 m/min. 5 minuten 1,25 km

Supermarkt 15 km/u 250 m/min. 10 minuten 2,5 km

School, speeltuin,… 10 km/u 166 m/min. 10 minuten 1,6 km

Werk 18 km/u 300 m/min. 20 minuten 6,0 km

22 km/u 366 m/min. 20 minuten 7,3 km

25 km/u 416 m/min. 30 minuten 12,5 km

E-bike 30 km/u 500 m/min 30 minuten 15,0 km







Wat kan je doen?

• Dense ontwikkelingen in het centrum

• Publiekstrekkers (winkels, diensten,…) bij voorkeur in het centrum

• Integreer fietsparkeren bij ruimtelijke projecten in de kern: 
meergezinswoningen, grote winkeloppervlakten,…

• …



2. Zijn er alternatieven 

voor de fiets?









Ik #fietsdestad

omdat…

het makkelijker 

is dan met de bus.







PRIORITEIT
efficiëntie verplaatsing

KOST
infrastructuur



Zie ook: Hoeveel plaats heb je nodig om 200 mensen een kruispunt 
te laten overtseken? https://youtu.be/g_ILtWzH3Ko

https://youtu.be/g_ILtWzH3Ko


Wat kan je doen?

• Investeer in leefkwaliteit in de kern

• Pas het STOP-principe toe: zet de voetganger en fietser centraal in 
infrastructuurprojecten

• Stuur gemotoriseerd verkeer waar het wenselijk is:

• Op doorgaande assen

• Rond woonwijken

• Durf parkeerplaatsen beperken

• Geef vrijgekomen ruimte aan voetganger en fietser



3. Fietsen als 

mobiliteitsbeleid



Samenhang

Directheid

Veiligheid Comfort

Aantrekkelijk













70snelheid



intensiteit



poorten









Uitgezonderd fietsers

Fietsen wordt makkelijker.

Een voordeel ten opzichte van andere modi.



Schoolstraat

Geen gemotoriseerd verkeer bij begin en einde van de schooltijd

Minder chaos, meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Chaos niet verplaatsen naar aanpalende straten



Fietsstraat

- Op fietsroutes in bebouwde kom

- Beperkt doorgaand gemotoriseerd verkeer

- Streefdeel is fietsers > gemotoriseerd verkeer

- Geef ook vorm als fietsstraat

- ….







Ruimte voor fietsparkeren



Wat kan je doen rond fietsparkeren?

• Een volledig beeld van het huidige stallingsaanbod

• Rond stations en haltes

• Handelscentra, winkeloppervlakten, publieke voorzieningen

• Woonomgeving

• Zijn er? Waar staan fietsen nu geparkeerd? Kan het beter?

• De bezettingsgraad en fietsparkeertellingen

• Relatie met autoparkeerbeleid











4. De impact van sociale 

bewegingen



VROEGER
1920 Fietsen is ouderwets…

1950 De auto is de toekomst

1970 Nieuwe belangstelling voor fiets vanuit 
kritische ingenieurs, architecten en 
stedebouwkundigen









“ Stilzitten is het nieuwe roken. 
Elke vorm van bewegen is goed, 
niet alleen fysiek, maar ook 
de psychische én sociale 
impact van bewegen 
is groot.”

Dr. Bruno Reynders
HARTSPECIALIST AZ TURNHOUT

op een studiedag “Mobiliteit & Gezondheid” 
van Netwerk Duurzame Mobiliteit





Wat kan je doen?

• Betrek middenveldorganisaties

• Betrek handelaarsverenigingen (en fietsenmakers!)

• Werk samen met ouderraad en jeugdverenigingen

• …



5. De culturele status van 

de fiets



Weekendfietsers moeten…



…weekfietsers worden.   
Vlaams Fietsbeleidsplan – Vl. Minister B. Weyts













Wat kan je doen?

• Zet je burgemeester en schepenen op de fiets

• Laat hen zelf ervaren

• Hoe goed het is

• Waar verbeteringen kunnen

• Nodig lokale afdeling van Fietsersbond uit

• Doe mee aan Fietstelweek (14 tot 21 mei)

• …



Tot slot…



UITGANGSPUNTEN CHARTER STERK FIETSBELEID

1. Fietsen is snel, makkelijk en goedkoop.

2. Fietsen bevordert de verkeersveiligheid.

3. Fietsen zorgt voor een gezonde bevolking.



4. Fietsen bespaart ruimte

5. Nieuwe technologieën bevorderen het fietsen.

6. Fietsen draagt bij aan het economisch weefsel.

7. Fietsen is duurzaam



ENGAGEMENTEN

8. Investeer in een fietscultuur.

9. Maak werk van comfort en veiligheid voor de 
fietser.

10.Luister naar fietsers.





Vooruitkijken met 
fietsperspectief
 Schakel versnelling hoger voor meer kwaliteit en 

veiligheid fietsinfrastructuur

 Durf de fiets de makkelijkste en meest directe verbinding 
geven

 Werk op intensiteiten van het verkeer, het draagt ook bij 
aan meer verkeersveiligheid én doorstroming

 … er is niet één type fietser



FIETSBERAAD VLAANDEREN

02 211 55 05

wout.baert@fietsberaad.be – 0478 29 26 34

inge.caers@fietsberaad.be – 0477 25 27 60

www.fietsberaad.be


