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Voor wereld-
burgers

Niet gewonnen? 
Voor onze leden kost 
een jaarabonnement maar 
€ 16 i.p.v. € 20. Bestel via 
mo.be/fietsersbond. 

Fietsen draagt bij tot een duurzame wereld. 
Om je grondig over die wereld te informeren, 
moet je bij MO*magazine zijn. Viermaal 
per jaar lees je er straffe reportages, 
spraakmakende interviews en diepgravende 
achtergrondartikels, over thema’s die ertoe 
doen in een snel veranderende wereld. 

We delen 10 gratis 
jaarabonnementen uit!
Mail voor 31 maart naar
wedstrijd@fietsersbond.be 
met als onderwerp ‘MO*’ en het antwoord 
op de vraag: Hoeveel kilometer fietsstroken 
legde het stadsbestuur van São Paulo aan 
naar aanleiding van de wereldbeker in 2015? 

IEDEREEN OP DE FIETS

Op maandag 21 maart trakteren heel wat leden, afdelingen, scho-
len, bedrijven en organisaties jou tijdens de ochtendspits op een 
hartverwarmend applaus.

Waarom? Fietsers moeten ook in de bloemetjes gezet worden voor 
hun inzet. Fietsen is leuk, snel en gezond. Je bewijst er bovendien 
iedereen een dienst mee: minder files, je maakt plaats vrij in de 
openbare ruimte, het is beter voor het milieu en super sociaal! 
Met deze actie hopen we uiteraard ook anderen te inspireren om 
het fietsen vaker te belonen en aan te moedigen. In sommige 
gemeenten zoals Deinze applaudisseert zelfs de burgemeester 
mee. Van een sterk signaal gesproken!

Een applaus bij jou in ontvangst nemen? Bekijk ons filmpje en neem 
een kijkje op onze overzichtskaart op de Fietsersbond website.

Nog snel deelnemen en een applausteam opstarten? 
Dat kan tot en met 13 maart.

Maandag 21 maart 2016
van 7u30 tot 8u30
Alle info op fietsersbond.be/applaus2016 

Wil je dit magazine enkel digitaal ontvangen?  
Mail info@fietsersbond.be met vermelding ‘nieuwsbrief digitaal’ en je lidnummer. 
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EDITORIAAL

Het beleid de fiets op
De fiets als dagelijks transportmiddel. Da’s logisch, toch? Heel 
wat steden en gemeenten maken er stilaan werk van. Maar 
een (serieus) duwtje in de rug is soms nog nodig. Welke omge-
ving maakt fietsen leuk, snel, comfortabel en veilig?
Wat is daar voor nodig en hoe realiseer je het? 
Het boek ‘Sterk fietsbeleid’ van Fietsberaad Vlaanderen inspi-
reert niet alleen mobiliteitsambtenaren, maar ook handelaars, 
organisaties, schooldirecteurs én alle fietsers, klein en groot.  

We delen samen met Politeia 5 exemplaren uit. 
Omdat we jou graag inspireren. Mail voor 31 maart naar 
wedstrijd@fietsersbond.be met als onderwerp 
‘Fietsbeleid’ en het antwoord op de vraag: 
Wie kregen de titel van Fietsgemeente/Fietsstad 2015?  
Niet bij de winnaars en toch het boek lezen? 
Je vindt het bij uitgeverij Politeia. 

WIN

Halverwege de vorige eeuw waren fiets, paard 
en wagen heer en meester van de openbare 
wegen in Europa. De meeste kernen van steden 

en dorpen zijn daar ook op gebouwd. Hoe kon men 
toen immers weten dat er op een dag miljarden auto’s 
en vrachtwagens de wegen zouden domineren, en de 
straten te smal zouden zijn voor zowel rijdend verkeer 
als geparkeerde voertuigen? Had men toen al kunnen 
beseffen dat de (publieke) lucht mede door de auto zo 
vervuild zou raken dat het een significante impact op 
de gezondheid en het welzijn van velen zou hebben? 
En had men dan al kunnen weten dat het zo moeilijk 
zou zijn om de vervuilende auto te bannen uit stads- 
en dorpskernen? En als men het toen had geweten, 
wat had men toen gedaan?

Twee maanden geleden is ons eerste kindje geboren. 
Ik hoop heel erg dat de discussie die hij halverwege 
deze eeuw zal voeren over verkeer en de publieke 
ruimte er een zal zijn die niet in het teken staat 
van koning (zelfbesturende) auto. Wel een die 
wordt gevoerd over de (elektrische) fiets en alle 
uitdagingen die dat vervoermiddel dan met zich 
mee brengt. Nu weten we zo veel meer dan 70 jaar 
geleden, het is ook nu het moment om het beleid aan 
te passen. Het is nu de tijd om ervoor te zorgen dat 
de kinderen van nu niet in dezelfde situatie belanden 
als wij, over 35 jaar. Met de geboorte van ons kindje 
is er ook weer een fietser geboren, en daarmee ook 
een missie voor zijn ouders....

Als we 
het toen 
hadden 
geweten!

Eva van Velzen, bestuurslid Fietsersbond

HANDBOEK VOOR LOKALE ACTIE
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Cyclist Bolsheviek
Fietsers en openbare ruimte 1890-1940

OPKOMST VAN HET  
CYCLISME
En dan kwam er iets nieuws,  uit Engeland 
en ze noemden het een ‘safety bicycle’. De 
fietsen die je al heel je leven kende, waren 
monsterlijke tuigen met metershoog 
voorwiel. Je moest al een acrobaat zijn om 
daarmee te rijden. De jongens die daar-
mee hun wedstrijden reden, waren echte 
‘daredevils’. Maar dan was er dus plots iets 
beters: kleinere fietsen met een laag zadel 
in het midden, aangedreven met iets wat 
ze een ‘ketting’ noemden en voorzien van 
die nieuwe comfortabele rubberbanden 
waar ze lucht in pompten. Daar mocht 
je als dame wel mee gezien worden. Je 
kon uitstapjes maken met een groepje 
vriendinnen (en zonder gouvernante want 
die was te oud en te stijf om te fietsen) en 
heerlijk rondzwerven in de velden rond de 
stad. En de jongens reden mee. 

De fiets – al gekend in België sinds de 
oprichting van de eerste fietsclubs in 
1869 in Gent en Brussel – brak begin de 
jaren 1890 door. De burgerij stapte toen 
massaal op de fiets en het aantal

‘cyclisten’ steeg tot in de honderddui-
zenden. Dat ging niet onopgemerkt 
voorbij, ook al waren de ‘excursies’ van 
de cyclisten nog hoofdzakelijk recreatief 
van aard en was het utilitaire gebruik 
van de fiets iets wat pas in de jaren 1910 
opkwam toen ook werkmensen (tweede-
hands) fietsen gingen gebruiken om te 
pendelen. De overheid reageerde eerder 
tolerant. Er kwamen weliswaar bijzondere 
reglementen voor de fietsers in Brus-
sel, Antwerpen, Luik en Gent (fietsers 
mochten niet op voetpaden rijden en 
moesten een ‘belleke’ hebben – remmen 
waren niet echt nodig), maar tegelijk 
begon men ook met de aanleg van een 
netwerk van fietspaden. In 1896 lagen 
er in België al meer dan 800 kilometers 
aan spiksplinternieuwe fietspaden, 
meestal op basis van verharde sintel (een 
steenkool residu). En daarmee eindigde 
het niet, de voornaamste fietsersvereni-
gingen van toen, de Wielerbond en de 
Touring Club1,  probeerden vanaf 1892 om 
een nationaal fietsersreglement aan het 
parlement voorgelegd te krijgen. Immers, 
in vele kleinere steden en dorpen was het 

Het was niet gemakkelijk 
om een jongedame van 
betere stand te zijn in het 
België van de jaren 1890. 
Oh zeker, je had thuis 
rijk gedekte tafels, een 
kleerkast vol zwierige 
plooirokken en een koets 
om naar de zondagsmis te 
rijden. Maar je leefde in 
een gouden kooi. Deftige 
juffrouwen liepen niet 
op straat om de stad te 
verkennen en trokken zeker 
niet op met de jongens. En 
er was altijd die strenge 
rimpelige gouvernante om 
toezicht te houden.

Tekst en BEELD:  
Donald Weber 
historicus Amsab-ISG 
Universiteit Gent

RUIMTELIJKE ORDENING

> Brussel jaren 1920: gemotoriseerd verkeer domineert
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Cyclist Bolsheviek

niet evident om met een fiets te rijden. 
De fietsers kregen stenen naar hun hoofd 
en stokken in de wielen, en moesten re-
gelmatig peddelen voor hun leven, zelfs 
als ze alleen maar een onnozele kip omver 
hadden gereden….

BONDGENOOTSCHAP 
FIETS-AUTO
Vanaf 1896 kregen de fietsers de hulp 
van de eerste pioniers-automobilisten. 
Fietsers en automobilisten hadden toen 
nog gemeenschappelijke belangen, 
nog afgezien van het feit dat de meeste 
automobielclubs werden opgericht door 
jonge burgers die hun tienerjaren in een 
fietsclub hadden doorgebracht. Beide 
waren moderne individuele transport-
middelen die nieuwe, gladdere wegen 
nodig hadden. Immers, zowel bij fietsers 
als bij automobilisten draaide het vaak 
om het beleven van snelheid – tot wel 
zestig, ja, tachtig km per uur! – snel-
heden die in de 19e eeuw ongehoord 
waren. En dus waren er ook regels 

nodig, want als het moderne verkeer 
om snelheid zou draaien, dan hadden 
voetgangers geen tijd meer om tijdig 
uit de weg te gaan. Er waren voetpaden, 
wegstroken, voorrangsregels, remmen, 
technische voorschriften, wegwijzers en 
verkeersborden nodig. 

In 1899 haalde het front van fiets- en 
autoclubs zijn slag thuis met de eerste 
nationale Verkeerswet. In 1910 werden 
de eerste internationale verkeersbor-
den in gebruik genomen, voornamelijk 
gevaarsborden om fietsers en automobi-
listen te verwittigen voor wegenwerken, 
gevaarlijke bochten en overwegen. Tege-
lijk werd voor autowegen geëxperimen-

teerd met asfalt als wegbedekking, een 
nieuwe technologie die uiteraard ook 
door fietsers dankbaar werd onthaald.
Zo werd eind 19e en begin 20e eeuw 
het fundament gelegd van een modern 
verkeersregime en de onvermijdelijke 
transformatie ingezet van onze openbare 
ruimte. Kinderen die op straat spelen – 
opzij, opzij, te gevaarlijk. Boeren die hun 
oogsten langs de weg stapelen – nee, 
nee, de weg moet vrij blijven, vooruit 
en steeds sneller! Straten waarop en 
waarlangs geleefd werd, veranderden 
in verkeersaders, en historische pleinen 
werden parkeerterreinen.

“Fietsers moesten 
regelmatig peddelen 

voor hun leven”

> Met de ‘safety  bike’ kon iedereen de fiets op.

1  Beide organisaties bestaan vandaag nog 
steeds. De Belgische Wielerbond of Ligue 
vélocipédique belge (1889) is nu een vrijwel 
loutere sportbond geworden, en Touring 
of de voormalige Touring Club de Belgique 
(1895) verdedigt nu hoofdzakelijk de 
belangen van automobilisten.
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CYCLIST BOLSHEVIEK
Maar het bondgenootschap tussen 
fietsers en automobilisten hield niet lang 
stand. Weldra werden de automobielen 
krachtiger en talrijker, en domineerden 
zij steeds nadrukkelijker het straatbeeld.
In 1929 liet ex-wielerkampioen Robert 
Protin een bittere aanklacht publiceren 
tegen praktijken waarbij fietsers letterlijk 
van de weg werden gereden: “Ik wil 
hier de aberraties signaleren van zekere 
motoristen die denken zich te amuseren 
door rakelings langs de fietser te scheren 
bij het passeren, kwestie van hem de 
daver op het lijf te jagen, zonder acht op 
de valpartijen die dit kan veroorzaken. En 
dan de inzittenden van de wagen maar 
lachen, gieren, brullen.” Protin wees erop 
dat fietsers evenzeer recht hadden op het 
gebruik van de weg en niet zomaar plaats 
moesten ruimen als er auto’s aankwamen.

Zo hadden de automobilisten het even-
wel niet begrepen. De Automobile Club 
reageerde striemend en publiceerde 
een editoriaal in haar tijdschrift dat aan 
duidelijkheid niets te wensen overliet: 
“Er zijn op de weg zekere categorieën van 
gewetenlozen van wie de herhaalde zot-
ternijen waarachtige openbare last berok-
kenen. Vooraan onder dezen bevinden 
zich de bolshevieken van de baan die men 
fietsers noemt.”2  

En schuimbekkend, als een troll post op 
een hedendaagse blog, werd afgerekend 
met de vroegere bondgenoot: “Ze rijden 
met twee, drie of vieren op een rij, alsof 
niemand hen voorbij moet. 
Als er een wagen aankomt en claxon-
neert, stuiven ze in alle richtingen uiteen, 
even dom als een bende kippen. Hun 
wangedrag staat in directe verhouding 
tot hun aantal: hoe meer in aantal, hoe ge-
schifter! Voor hen bestaan er geen regels. 
Het zijn de bolshevieken van de baan.”

Onschuldig was deze reactie allerminst. 
De Automobile Club was een machtige 
club met tentakels tot in de hoogste re-
gionen van de macht. Amper vier maan-
den na het editoriaal verscheen al een 
nieuw Koninklijk Besluit in het Staats-
blad, dat een historische wijziging in het 
verkeersreglement bevatte. Behalve 
de bepaling dat fietsers voortaan niet 
meer zonder handen of zonder voeten 
mochten rijden [ ! ], dwong het besluit 
fietsers om de rijbaan te verlaten als er 
een fietspad voorhanden was. Fietsers 
op de weg waren voortaan een uitzonde-
ring, het was nu officieel bevestigd dat 
de openbare weg in de regel bestemd 

was voor automobielen. Of zoals de 
Automobile Club het tevreden stelde in 
zijn blad: “Une place pour chaque chose 
et chaque chose à sa place!”

20AR

i
Lees verder:

Donald Weber (2009), “Le souci du pittoresque”: 
Wielertoerisme en de bescherming van het landschap, 1895-1914, 
in Brood & Rozen, 2009/3, p. 55-81.

Donald Weber (2008), Automobilisering en de overheid in 
België vóór 1940, proefschrift Universiteit Gent 
(online versie: ftp://digital.amsab.be/pubs/weber2008.pdf)

Fietsers op de baan 
waren voortaan 
een uitzondering

> Fietsen in alle denkbare varianten: 
plooifiets uit 1896

Het Credo van de Cyclist
Dankzij de fiets kan hij die de 
liefde voor de natuur voelt zich 
begeven naar waar zijn fantasie 
hem voert, zich ophouden 
waar het hem belieft, en de weg 
hernemen naar zijn goesting. 
En altijd in de open lucht, 
ademhalen met volle teugen, zich 
inspannen maar niet uitputten, 
zijn gezondheid versterken tegelijk 
met zijn geesteskrachten, zijn 
activiteiten verdubbelen, norse 

voorbijgangers bemonkelen, 
verbroederen met vrolijke 
compagnons de route, zich 
oriënteren op de eigen goede 
luim, ver van terneerdrukkende 
administraties en onberschofte 
bedienden, bloemen en 
fruit plukken, zijn lied laten 
weergalmen over de hagen, een 
kushandje en een glimlach werpen 
naar de mooie meisejes, zo doet 
de wielertoerist dat.

2Voor degenen onder ons die het einde van 
de Eerste Wereldoorlog niet meer hebben 
meegemaakt, ‘bolshevieken’ was de naam 
van de communistische politieke partij 
waarmee Lenin in 1917 de macht greep in 
Rusland. Voor de Westerse burgerij in de 
jaren 1920 en 1930 was ‘bolsheviek’ een 
scheldwoord zoals ‘nazi’ vandaag voor ons.

> Touring Club Jaarboek 1896, p. 227

6 fietsersbond MAGAZINE



DE KORTSTE WEG: 
NIET VOOR IEDEREEN 
WEG-GELEGD
Om van A naar B te gaan, willen we – 
meestal – de kortste weg nemen.  Een 
logica die na de Tweede Wereldoorlog 
het pad effende voor het autoverkeer: 
veel wegen die ons snel van het ene punt 
naar het andere brengen. Op zich niks mis 
mee, ware het niet dat die punten in onze 
Vlaamse lintbebouwing ver van elkaar 
verspreid liggen. Huisje, tuintje en auto 
voor de deur. Tussen 1948 en 1975 zette 
de zogenaamde De Taeye-premie, een 
gunstige fiscale maatregel, er ons zelfs 
toe aan.   Alles raakte versnipperd, het 
wegennet meer en meer verdicht.  En zo 
gaat het steeds verder. De beschikbare 
vierkante meters zijn schaars. Zo schaars 
dat de fietser hier – letterlijk en figuurlijk 
– amper zijn plaats in vindt.

MEER EN ANDERE 
OPEN(BARE) RUIMTE
Laat die vierkante meters nu net cruciaal 
zijn voor fietsinfrastructuur. Een leef-
omgeving met veel meer plaats voor de 
fietser. Dat hebben wij voor ogen. Dat 
vereist dat je andere functies toekent aan 

bepaalde delen van de openbare ruimte. 
Een parkeerstrook voor enkele auto’s kan 
snel een fietspad voor honderden fietsers 
worden. De Denen passen het met succes 
toe. Een fietsvriendelijke omgeving is niet 
alleen goed voor wie vandaag al fietst, 
maar zal ook meer mensen op de fiets 
krijgen. Daar zijn wij ook van overtuigd.

LICHT AAN HET EINDE VAN 
DE (FIETS)TUNNEL
De openbare ruimte herdenken, is geluk-
kig ook bij ons geen verre toekomstmu-
ziek meer. Een nieuwe wind waait door 
Vlaanderen. De overheid krijgt met het 
‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ oog 
voor de herbestemming van de publieke 
ruimte. Een uitgelezen kans voor ons om 
de Fietsersbond-visie op mobiliteit, ook 
op ruimtelijke ordening te drukken.  Iets 
als ‘fietsbereikbaarheid’ vinden we nu al 
meermaals terug in de voorbereidingen. 
Dat geeft ons hoop. Een leefomgeving 
die rekening houdt met de snelheid en 
kleinschaligheid van de fietsers: daar 
moeten we naar toe. Nieuwe plannen be-
kijken vanuit een fietsbril, zodat van punt 
A naar B gaan voor iedereen aangenaam 
en vlot is. Ook voor fietsers.

Hoe ruimtelijke ordening 
ons meer doet fietsen

Mobiliteitskwesties aanpak-
ken in ons typisch verkavelde 
Vlaamse landschap: een 
uitdaging. Een doordachte 
visie op ruimtelijke ordening 
is daarom essentieel. Hoe 
gaan we in de toekomst 
om met het beetje open 
ruimte dat ons nog rest?  De 
Vlaamse overheid herbekijkt 
het momenteel grondig en 
de Fietsersbond zit mee aan 
tafel. Een stand van zaken.

Tekst: Mikaël Van Eeckhoudt –  
Algemeen directeur Fietsersbond

Wie met het vliegtuig ‘s avonds de 
luchthaven van Zaventem nadert, 
ziet hoe wij aanzienlijke delen 

van het Vlaamse land hebben volgebouwd. 
Het ene dorp rijkt het andere aan. Huisjes, 
lichtjes en wegen overal. Alles moest en zal 
met de auto bereikbaar zijn. Net dat werkte 
auto-immobiliteit in de hand. Steeds meer 
stemmen gaan dan ook op om de ruimte-
lijke ordening aan te passen. De fiets heeft 
hier een mooie rol te spelen. > Denen geven het goede voorbeeld
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Begrijp me niet verkeerd. Ik vind 
fietsen op zich al bijzonder amu-
sant. Om de ontelbare redenen 

die ik jou, fietser, niet meer moet geven. 
Een voorbeeld. Wanneer ik naar het 
werk fiets, laat ik de automobilisten met 
plezier achter in hun polonaise richting 
centrum, en rijd via een klein ommetje 
langs het fietspad naast de Schelde het 
centrum binnen. De eerste optie is de 
kortste, maar ook de minst prettige: het 

is er druk, luid, het stinkt er naar uitlaat, 
en automobilisten rijden er op de rand 
van een zenuwinzinking. De tweede 
optie is iets langer, maar verkeerslichten,  
dubbelparkeerders of bushaltes storen 
er minder mijn fietsplezier en vooral: 
het uitzicht is er stukken beter. En door 
die positieve afleiding voelt de langere 
route eigenlijk net veel sneller dan de 
(saaie) kortere route. Dat bevestigt ook 
Nederlands onderzoek:  fietsers die langs 
langere, maar leukere routes fietsen, 
schatten hun fietstijd altijd korter in 
dan de fietsers die saaie routes nemen.  

Helaas zijn net die saaie routes langs een 
hoofdweg vaak de meest voor de hand 
liggende fietsroutes, omdat mensen die 

kennen van in de wagen. Om hen een zo 
positief mogelijke fietservaring te geven, 
en bijgevolg aan het fietsen te houden, 
zijn voldoende leuke alternatieve routes 
daarom een must.

OPLEUKEN VAN 
FIETSPADEN
Fietssnelwegen zijn prachtige uitvindin-
gen. Ze kunnen meer automobilisten 
de stap doen zetten naar de fiets, en ze 
kunnen de gemiddelde fietsafstand per 
fietser vergroten. 

Comfortabel, 
veilig en… leuk  

Als we het over fietsinfra-
structuur hebben, dan vallen 
woorden als veiligheid en 
comfort – terecht – het 
vaakst. Maar het mag 
allemaal ook wat leuker om 
mensen aan het fietsen te 
krijgen en te houden.

Tekst: Kim Verhaeghe 
De Velotariër 

Vermeld verbrande 
calorieën en mensen 

fietsen meer 

RUIMTELIJKE ORDENING
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Humor en creativiteit kunnen het fietspad 
aantrekkelijker maken.

> Calorieborden verleiden fietsers 
in Den Haag tot omrijden.

> Fietspad nabij Eindhoven geïnspireerd op De Sterrennacht van Vincent Van Gogh
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’Saaie’ stukken kunnen de pret echter 
wat drukken. Een groene omgeving 
vormt de meest voor de hand liggende 
afleiding. Waar dat groen ontbreekt, kan 
het opleuken van een fietspad evengoed 
kunstmatig gebeuren. Een voorbeeld zijn 
de telpalen die dit jaar in onder andere 
Antwerpen en Gent zijn neergepoot. Ze 
laten de fietsers zien hoeveel collega-
fietsers hen al zijn voorgegaan. Maar het 
kan ook origineler.

Zo opende de Nederlandse ontwerp-
ster Mapije de Wit  in Amsterdam het 
allereerste zangfietspad ter wereld. Een 
verkeersbord kondigt aan dat je er zonder 
schroom luidkeels mag zingen en het is 
(zogezegd) verboden om zingende fiet-
sers gek aan te kijken. Eerder opende Ma-
pije in Utrecht ook al de eerste fietslift-
plaats, waar je als fietsloze met de duim 
omhoog kan gaan staan tot een lieve 
fietser je een eindje meeneemt op de ba-
gagedrager. Nog in Nederland, nabij Eind-
hoven, ligt dan weer een stuk fietspad 
met in het asfalt duizenden glow-in-the-
dark sterretjes die zich overdag opladen 
en ‘s avonds licht geven. De Nederlandse 
voorbeelden zijn stuk voor stuk initiatie-
ven waarvan de fietsvlinders in mijn buik 
harder gaan fladderen, maar waar wij in 
België, waar bijvoorbeeld het fietsliften 
door de wetgever uit de fietscultuur is 
geknipt, ver vanaf staan. Maar er zijn wel 
initiatieven. Turnhoutse fietsers kunnen 
sinds januari van dit jaar bijvoorbeeld 
gebruik maken van de eerste ‘velobaar’ 
van Vlaanderen. Dat is een lange hand- en 
voetsteun die fietsers kunnen gebruiken 
terwijl ze aan een overweg wachten tot 
een trein is gepasseerd. Laten we hopen 
dat dit nog meer creatieve geesten aan 
het bedenken zet.

EEN ZACHT DUWTJE  
IN DE RUG
Waar berisping nu meestal correct 
gedrag bij fietsers moet stimuleren, kan 
het opleuken van de fietsinfrastructuur 
dat evengoed en zelfs beter doen. Door 
kleine ingrepen die een gewenst gedrag 
bijna onbewust aantrekkelijker maken, 
ook ‘nudging’ genoemd. Het uitdelen 
van lichtjes wanneer het donker wordt, 
is een bekend voorbeeld. Ontwerpster 
Mapije de Wit bedacht enkele nudging-
campagnes. 

Zo zette ze ‘Traffic Barbies’ op verkeers-
lichten of palen langs het fietspad in om 
aanrijdingen tussen fietsers te voorko-
men. De poppen vroegen fietsers om 
duidelijk aan te kondigen wanneer ze 
willen stoppen of afslaan, zodat achterlig-
gers niet op hun achterwiel botsen. Voor 
de campagne stak ongeveer tien procent 
van de fietsers hun arm uit, erna zestig 
procent. De meeste Barbies werden 
vrij snel ontvoerd, maar de campagne 
had zijn doel ondertussen bereikt. In 
Den Haag verving het stadsbestuur dan 
weer de neutrale omleidingsborden 
door borden waarop stond dat fietsers 
die de omleiding volgen daarbij 22 extra 
kilocalorieën zouden verbranden. Na de 
ingreep daalde het aantal fietsers dat de 
omleidingsborden negeerde, en dus ook 
het aantal klachten van de wegenwer-
kers. Het weergeven van fietsafstanden 
in aantal verbrande calorieën zou ook 
zeer geschikt kunnen zijn op wegwijzers 
voor fietsers. Wijzen op de gezondheids-
voordelen van fietsen motiveert om wat 
vaker of verder te fietsen. En het voelt 
gewoon extra goed als je er op gewezen 
wordt dat je goed bezig bent. En waarom 
vervangen we het aantal calorieën niet 
door taartjes? De bakkers zouden er 
alvast wel bij varen.

Leuke routes voelen 
korter aan  
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> Zonder schroom zingen op het zangfiets-
pad in het Amsterdamse Westerpark

> Traffic Barbies vragen fietsers vriendelijk rekening te houden met achterliggers
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  NATIONAAL Op 28 november blies de 
Fietsersbond 20 kaarsjes uit, in het gezelschap 
van 140 leden, sympathisanten én de ministers 
van Mobiliteit. Heel wat sprekers passeerden 
de revue: over onze toekomstplannen, de ge-
schiedenis van de fiets en een fietsvriendelijke 
fiscaliteit. Ons boek ‘Vooruit met de fiets’ zag 
het licht en als kers op de taart kreeg iedereen 
een Fietsersbond-Zinnebir mee naar huis!

  BRUSSELS GEWEST Op 16 december 
ontmoetten Fietsersbond en GRACQ  Brussels 
Minister Pascal Smet, bevoegd voor Mobiliteit, 
om hem de winnende voorstellen van ‘My 
Bikeworld’ voor te stellen.  Het gesprek ging 
onder andere over het winnende project ‘Half-
en-Half’ dat de oevers van het kanaal op een 
vernieuwende manier inricht. 

IN JE BUURT

  NATIONAAL De Fietsersbond ontbrak niet 
op de gerenommeerde fietsbeurs Velofollies. 
Drie dagen lang maakten we met Bike to Work 
en Bikeform mensen warm om naar het werk te 
fietsen. Met een stijgend aanbod van stads- en 
elektrische fietsen naast het sportieve segment 
zagen we bovendien dat het goed was.

  NATIONAAL Neemt jouw werkgever al deel 
aan Bike to Work, het fiets-motivatieprogram-
ma van de Fietsersbond? Verzamel alvast vier 
collega’s om deel te nemen aan de Bike to Work 
Summer Challenge (30 mei – 24 juni), inschrijven 
kan vanaf midden april op www.biketowork.be. 

  VLAANDEREN De Fietsersbond blijft groeien. 
We verwelkomen de nieuwe afdelingen in, 
Bierbeek, Diksmuide, Kampenhout, Kasterlee, 
Willebroek, Puurs, Sint-Amands en Bornem.  
De vier laatsten vormen samen de afdeling 
Klein-Brabant/Vaartland.

  BRUSSELS GEWEST Brussel Mobiliteit orga-
niseerde in aanwezigheid van de Fietsersbond 
en GRACQ een studiedag rond het Fiets-GEN om 
de Brusselse gemeenten warm te maken. Wij 
wezen erop dat alle partners geactiveerd moeten 
worden, en dit binnen en buiten Brussel. Alleen 
als iedereen samenwerkt, kan er vooruitgang 
worden geboekt.

  BRUSSEL-STAD De nieuwe voetgan-
gerszone in het hartje van de stad zag vorige 
zomer het licht. Een goede zaak is dat. Het 
bijhorende circulatieplan geeft echter nog te 
veel ruimte aan het gemotoriseerde verkeer 
en houdt te weinig rekening met de noden van 
de fietser. De Fietsersbond blijft dan ook hun 
behoeften naar voor schuiven bij elk overleg. 

  BRUSSEL-ZUID  Ook bij Fietsersbond Brussel-
Zuid is men begaan met een eerlijke prijs voor 
mobiliteit. De afdeling organiseerde het debat 
‘Fiets je rijk’ met kopstukken van BBTK, Voka en 
de Fietsersbond, geflankeerd door cijfers van 
Transport & Mobility Leuven. 

  HALLE Het stadsbestuur begon in 2015 
met het plaatsen van fietsenstallingen op di-
verse locaties, één van de eisen van de afdeling 
Halle. De Halse mistery bikers testten ze uit.  
Zone 30 in de volledige historische stadskern 
moet daar dan weer de leefbaarheid verhogen. 
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  MECHELEN De voorrangsregel op de fiets-
snelweg Anwerpen-Mechelen moest al heel snel 
baan ruimen voor verkeerslichten op plaatsen 
die nutteloos zijn in fietsersogen. Qua veilig-
heid zijn er betere oplossingen te bedenken 
en het sluit niet aan bij wat de Fietsersbond 
begreep onder de aangekondigde verbeterin-
gen. Wordt vervolgd….

  MORTSEL  De ‘Knelpuntenfietstocht’ met 
het stadsbestuur en sympathisanten in 2013 
werpt zijn vruchten af en wel in de vorm van 
een heus Gemeentelijk Fietsplan voor Mortsel. 
Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Kortrijk 
en Gent zijn enkele van de gemeenten die het 
hen voor deden. Leuven volgt wellicht. Welke 
gemeente nog?

  DILBEEK In de toekomstvisie over de site 
rond CC Westrand speelt de fiets een belang-
rijke rol. Dat daarbij in zee gegaan werd met 
niemand minder dan Carlos Arroyo laat ons het 
beste verhopen. Hij tekende voor het ontwerp 
van het Administratief Centrum OostCampus 
in Oostkamp waar hij fietsers tot in het gebouw 
laat rijden. Ook de Fietsersbond kon Dilbeek al 
meermaals inspireren.
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  KAPELLE-OP-DEN-BOS  Via een bevraging 
van de fietsende scholieren onderzochten 
de leerlingen van het Sint-Theresiacollege 
de fietspaden die zij gebruiken. Ook met de 
meetfiets van de Fietsersbond deden ze een 
analyse en beide resultaten bleken mooi 
samen te vallen. Dit bewijst alweer de waarde 
van praktijkdeskundige fietsers. Het fraaie 
eindrapport verkrijg je op het secretariaat. 

  OOSTENDE  De Visserskaai omvor-
men tot een fietsstraat: één van de laatste 
beleidsdaden van gewezen burgemeester 
Jean Vandecasteele én een ingreep die de 
werkgroep Fietseling exact tien jaar geleden 
voorstelde. Het initiatief kreeg dan ook de 
Gouden Spaak 2015 toebedeeld. De afdeling 
Oostende sleept alvast de ‘prijs van het 
meeste geduld’ in de wacht. 

  POPERINGE  Ook Poperinge heeft in-
middels haar eigen fietsstraat waar fietsers 
de belangrijkste weggebruikers zijn. 
Goed bezig!

  VOORKEMPEN  Voortaan netjes 
afgestelde verkeerslichten op de Brechtse-
steenweg, een gewestweg. Het effect van 
acht maanden samenwerking tussen de 
Fietsersbond afdeling Voorkempen, het 
gemeentebestuur van Malle en scholen uit 
de buurt.   

OMDAT 

1 MAART NATIONALE 

COMPLIMENTENDAG IS EN 

OMDAT WE HET NIET VAAK 

GENOEG KUNNEN ZEGGEN

BEDANKT!

JULLIE STEUN, TIJD EN INZET ZIJN 
OOK IN 2016 ZEER WELKOM 
EN NODIG, WANT JULLIE 

MAKEN DE FIETSERSBOND

APPLAUS!
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“Mobieler zonder auto”
Luc Vanheerentals:

Journalist Luc Vanheerentals leeft 
al heel zijn leven zonder auto. Ook 
al lukt dat zowel professioneel als 

privé prima, toch moet hij zich voortdu-
rend verantwoorden.

Werken als freelance journalist 
zonder auto. Lukt dat in de praktijk?
“Jazeker, omdat ik over een goede fiets 
beschik, dichtbij het station van Leuven 
woon en daar een heleboel trein- en 
busverbindingen heb. De combinatie van 
fiets, openbaar vervoer en uitzonderlijk 
een taxi biedt mij een enorme actieradius 
waardoor ik mijn opdrachten als freelance-
journalist probleemloos kan invullen. 

Ik doe er soms wat langer over dan de au-
tobestuurder, maar ik kan tijdens een bus- 
of treinrit gewoon blijven doorwerken.” 

Hoe reageren mensen uit je 
omgeving op het feit dat je geen 
auto hebt?
“Ik ben opgegroeid in een gezin zonder 
auto, heb nooit zelf een auto bestuurd 
en heb ook nooit deel uitgemaakt van 
een gezin waarin iemand een auto bezat. 
Al heel mijn leven ontmoet ik hierover 
veel ongeloof. Ik werk al 27 jaar voor 
Belga en weet dat men bij bepaalde op-
drachten soms ten onrechte twijfelt of ik 
er wel kan geraken. Op mijn 61ste ben ik 
echter een gelukkig mens die tot dusver 
een heel boeiend leven geleid heeft en 
overtuigd is dat je ook zonder eigen auto 
wel degelijk voldoende mobiel kan zijn 
om volwaardig te participeren aan deze 
samenleving.” 

Je schreef een boek over ‘leven 
zonder auto’ en tekende daarbij 
getuigenissen van 100 mensen op. 
Wat bleef je bij?
“Het is opvallend hoeveel voordelen 

mensen ervaren van het feit dat ze 
geen auto hebben. Mensen voelen zich 
bijvoorbeeld veel gezonder sinds de auto 
verkocht is, ze geraken sneller op het 
werk en komen er ook meer ontspan-
nen toe. Er staat ook meer geld op de 
bankrekening, ze voelen zich vrijer en er 
ontstaan mooie ontmoetingen tijdens 
ritten met het openbaar vervoer. Iemand 
getuigde ook over de ervaringen die je 
opdoet op de fiets gezien je veel directer 
in contact staat met je omgeving.” 

Welke tip heb je voor onze lezers? 
“Met wat verbeelding zijn voor de mees-
te verplaatsingen alternatieven voor de 
auto voorhanden. Neem de wagen dus 
enkel als het echt noodzakelijk is. Ik zoek 
trouwens opnieuw mensen die leven in 
een gezin zonder eigen auto en daarover 
willen getuigen in mijn nieuw boek. 
Wie zin heeft, mag mij zeker contacteren 
(luc.vanheerentals@telenet.be). “

“Je kan ook zonder auto een 
fantastisch leven leiden”, 
meent Luc Vanheerentals. 
“Maar het autoverkeer heeft 
de wereld herschapen in een 
soort jungle waar niemand er 
absoluut zeker van kan zijn 
dat hij ‘s avonds nog leeft”. 

PASSIE VOOR DE FIETS




