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“Eén fietsdode per week in Vlaanderen. Maak eindelijk werk van 
#fietsveiligheid!” 
Bijkomende informatie bij het persbericht van 5 maart 2018 
 

 
 
De erfenis van de jaren ‘60 en ‘ 70 - brede en snelle N-wegen die Vlaanderen in stukjes 
knippen - werd volledig ingericht in een tijdperk waar alle aandacht en middelen naar auto 
doorstroming gingen. Sindsdien is de tijdsgeest sterk veranderd en is onze (auto)mobiliteit 
een probleem op zich geworden. 
 
Een groot aantal fietsers gebruikt die N-wegen dagelijks. Maar die wegen zijn verre van 
veilig voor fietsers. Dat leiden wij af uit de cijfers: de verkeersveiligheid gaat er de laatste 
jaren gemiddeld op vooruit, behalve voor fietsers: er valt geen daling te bespeuren. 
2014: 52 
2015: 48 
2016: 44 fietsdoden in Vlaanderen (54 in heel België) 
2017: 36 gedurende de 9 eerste maanden 
(bron: vias institute) 
 
#fietsveiligheid blijft dus een zeer onderschat probleem dat dringend aangepakt moet 
worden. 
 
Wij citeren graag professor Willy Miermans: “Veiligheid ernstig nemen, betekent absolute 
snelheidsverlaging, geen afslagstroken, geen bypasses. En verkeerslichten zo regelen dat ze 
echt conflictvrij zijn. Dat een fietser nooit geconfronteerd wordt met afslaande wagens.” De 
kennis om kruispunten 100% conflictvrij te maken bestaat. 
 
Dat de procedures veel tijd vragen om kruispunten ten gronde aan te pakken, beseffen we 
vanuit onze werking maar al te goed. Maar toch weten wij dat er op korte termijn ook 
oplossingen mogelijk zijn om concrete stappen in verkeersveiligheid en fietsveiligheid te 
zetten. Om werk te maken van fietsveiligheid, stellen wij de volgende maatregelen voorop: 
 

1. Voer conflictvrije verkeerslichtenregelingen in, d.w.z. lichtenregelingen die 
voorkomen dat gemotoriseerd verkeer in contact komt met fietsers en voetgangers. 
Maak ze meteen dynamisch (rekening houden met de verkeersstromen) zodat de 
wachttijden niet aanzetten tot roodlichtnegatie en dus meer verkeersonveiligheid. 
Haal de kennis waar ze zit: bij Vlaamse en Nederlandse verkeersspecialisten. 

 
In buitengebied gebeurt dit door vooral door het voorkomen dat afslaand gemotoriseerd 
verkeer in contact kan komen met rechtdoor rijdend verkeer.  
In kernen, waar voetgangers en fietsers meer aanwezig zijn, kiest men best voor zgn. 
vierkant groen waarbij actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers) groen krijgen terwijl 
al het gemotoriseerd verkeer even voor het rood wacht. 
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● Concreet vragen wij dat er geïnvesteerd wordt in moderne verkeerslichten, 
telematica, aansluitingen en personeel. 

● We vragen bovendien het Vlaams Parlement om een veiligheidsdecreet uit 
te werken dat conflicten tussen weggebruikers verbiedt. 

● In afwachting van de herinrichting van zwarte punten vragen wij dat alle 
weggebruikers visueel geïnformeerd worden wanneer zij een zwart punt 
naderen, a.d.h.v. een fysieke aanduiding op locatie. 

 
2. Stel zwarte fietspuntenlijsten op: er bestaan lijsten van zwarte punten op ons 

wegennet. Die punten geven een algemeen beeld van verkeersonveiligheid maar  
bevatten weinig tot geen informatie over fietsveiligheid in het bijzonder. Wij vragen 
dat er specifieke aandacht besteed wordt aan fiets-zwarte punten, punten die voor 
fietsers gebruikt worden en gevaarlijk zijn of punten die fietsers vermijden omdat zij 
te gevaarlijk zijn. 

 
Maak er dynamische lijsten van door kennis te delen, leg de lijsten die bij AWV, bij 
MOW, bij de Fietsersbond, bij Ouders van Verongelukte kinderen en bij Rondpunt VZW 
bestaan naast elkaar en zorg voor een regelmatige monitoring. 
 
Dynamische zwarte fietspuntenlijsten moeten het volgende bevatten: 

● Duidelijkheid over de locatie en type gevaar. 
● Plan van aanpak: per locatie, welke oplossingen bestaan er? 
● Duidelijkheid over de financiële middelen. 
● Prioritisering en tijdslijn: welke kruispunten en wanneer? 

 
Als je meer mensen wil verleiden om uit de wagen te stappen en te fietsen, dan moeten de 
zwarte fietspunten aangepakt worden. Alleen als je veilig kan fietsen, zal je meer fietsers 
zien. Investeer dus versneld in het wegwerken van zwarte fietspunten en zwarte fietslijnen. 
 

3. Er moet een mentaliteitswijziging komen bij wegbeheerders: van “Vlot, 
duurzaam en veilig” naar “veilig, duurzaam en vlot”: veiligheid moet voorrang krijgen 
op doorstroming. 

 
Op dit ogenblik kijkt men vooral naar de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer als 
het gaat over de inrichting of herinrichting van kruispunten. Dat is een verkeerd 
uitgangspunt. Het belangrijkste moet verkeersveiligheid zijn.  
 
Het streefdoel moet “nul verkeersdoden” zijn op de langere termijn. De “Vision zero” moet 
voorop staan bij de opmaak van plannen. Volledig conflictvrije kruispunten passen perfect in 
deze visie. Ontwerpen die de “Vision zero”-toets niet doorstaan moeten terug naar de 
tekentafel. 
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BESLUIT 
 
Er moet een einde komen aan de slecht nieuws show op Vlaamse wegen. Een verkeersdode 
is geen ‘fait divers’ waarna men zomaar overgaat tot de orde van de dag. Integendeel, dat 
het aantal fietsdoden niet daalt, is een signaal dat het Vlaamse mobiliteitsbeleid nog steeds 
strop zit. Een grondige mentaliteitsverandering is dan ook aan de orde. Een mentaliteit 
waarbij verkeersveiligheid op alle echelons bij de overheid op de eerste plaats komt. Dat is 
de enige mentaliteit die op termijn zal leiden tot minder fietsdoden, een veilige 
fietsomgeving en uiteindelijk meer fietsers. 
 
 
 
 


