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Naar een echt fietsklimaat in Vlaanderen 

Het fietsgebruik in Vlaanderen is de afgelopen jaren duidelijk gestegen. Een op de drie Vlamingen 

maakt dagelijks gebruik van de fiets. Maar verschillende onderzoeken en bevragingen laten 

duidelijk zien dat de Vlaming meer en vooral veilige fietsroutes verlangt, zowel op de gewestwegen 

als in de steden en gemeenten. 

De huidige minister heeft in deze legislatuur de verdienste gehad om een fietsbeleidsplan op te 

maken en om het investeringsbudget in fietsinfrastructuur stelselmatig te verhogen.  De basis voor 

een sterk fietsbeleid in Vlaanderen is gelegd, maar er is voor de Fietsersbond nood aan een hogere 

versnelling. De sterke groei van het fietsverkeer en de verwachting dat die in de komende jaren ook 

nog zal toenemen, nopen een volgende Vlaamse regering om nog resoluter de kaart van de fiets te 

trekken.  

Met dit memorandum willen we de volgende regering oproepen om werk te maken van een 

geïntegreerd fietsbeleid, over alle beleidsdomeinen heen. De Fietsersbond reikt 10 hefbomen aan 

om echt werk te maken van Vlaanderen als fietsregio in navolging van Nederland en Denemarken. 

Een echt fietsklimaat vraagt om duidelijke investeringen en beleidskeuzes. Kiezen voor een 

fietsklimaat is kiezen voor de toekomst, voor een leefbaar Vlaanderen dat zich mee inschakelt in 

klimaatdoelstellingen en oplossingen biedt aan de mobiliteitsdruk die er onmiskenbaar is in onze 

regio. 

De Fietsersbond reikt de volgende Vlaamse regering dan ook de hand om samen werk te maken van 

een echt fietsklimaat in Vlaanderen. Als belangenbehartiger van alle fietsers in Vlaanderen wil de 

Fietsersbond actief meewerken aan een beleid dat fietsen echt vanzelfsprekend maakt. Voor ons 

zijn deze tien hefbomen een belangrijke aanzet om dat te realiseren. 

  



 
 

3 
 

Tien hefbomen voor een echt fietsklimaat in Vlaanderen. 

 

   

1. Vlaanderen is fietsveilig. 

2. Er is een doordacht en fijnmazig fietsroutenetwerk. 

3. Een echt fietsklimaat is “futureproof”. 

4. Stimuleer de fiets via educatie. 

5. Verminder de autodruk. 

6. Er zijn kwalitatieve en veilige fietsenstallingen. 

7. De fiets is (de) belangrijkste schakel in een multimodaal 

geïntegreerd mobiliteitssysteem. 

8. Integreer de fiets systematisch in alle beleidsdomeinen. 

9. Weet meer over fietsen. 

10. Fietsers ademen gezonde lucht. 
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Doelstellingen 

 

De Fietsersbond schuift voor de komende beleidsperiode 3 concrete doelstellingen naar voor. We 

roepen de volgende Vlaamse regering op om die doelstellingen te realiseren. Concrete maatregelen 

en voorstellen om hiertoe te komen worden verder besproken bij de tien hefbomen. 

 

0 fietsdoden en 50% minder letselongevallen. 

Met deze doelstelling onderschrijft de Fietsersbond de “Vision Zero”. Ook Vlaanderen onderschrijft 

die visie en heeft in de voorbije jaren al enkele stappen in de juiste richting gezet. Het aantal 

verkeersslachtoffers daalt en we zitten op schema om de doelstellingen te behalen. 

Maar we merken tegelijk ook wel dat het aantal fietsdoden de laatste jaren, zeker in Vlaanderen, 

niet of nauwelijks daalt. Ook het aantal letselongevallen onder de fietsers daalt niet, integendeel, 

het blijft gelijk of stijgt zelfs lichtjes. Hierbij moeten we bovendien ook rekening houden met het 

feit dat er een onderregistratie is bij het aantal letselongevallen van fietsers. Zeker eenzijdige 

fietsongevallen komen niet of nauwelijks aan bod in de officiële ongevallenstatistieken. 

De Fietsersbond roept dan ook alle betrokken beleidsniveaus op om extra aandacht te hebben voor 

de verkeersveiligheid van fietsers. Maatregelen zoals een rijbewijs op punten, op Europees niveau 

pleiten voor de invoering van ISA en verdere ondersteuning van LISA-car zijn hier enkele 

voorbeelden van. 

 

500 miljoen euro per jaar voor fietsinfrastructuur. 

Het investeringsbudget van de Vlaamse overheid in fietsinfrastructuur schommelde de voorbije 

jaren rond de 100 miljoen euro per jaar. In 2018 werd er 138 miljoen vastgelegd en het is de intentie 

van de huidige minister van Mobiliteit en Openbare werken om dat in 2019 nog verder op te 

trekken. Een stap in de goede richting, maar voor de Fietsersbond nog onvoldoende. Het Rekenhof 

bracht in 2017 een rapport uit waaruit blijkt dat met 100 miljoen per jaar er 50 jaar nodig is om enkel 

en alleen het BFF op de gewestwegen in Vlaanderen te realiseren. Er is dringend nood aan een 

ambitieus budget om versneld te investeren in kwalitatieve fietsinfrastructuur die inspeelt op de 

huidige en toekomstige noden van de fietsers. Hierbij moet vooral aandacht gaan naar de realisatie 

van de fietssnelwegen en de bovenlokale fietsroutes, maar ook naar een betere ontsluiting van 

bedrijventerreinen. Fietsinfrastructuur is meer dan enkel de fietspaden, ook kwalitatieve 

fietsenstallingen en slimme (fiets)verkeerslichten zijn onontbeerlijk om tot een echt fietsklimaat te 

komen. 
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Een luchtkwaliteit die de WHO-normen respecteert. 

De auto heeft nog een te prominente plek in onze hedendaagse verplaatsingen. Voor een aantal 

verplaatsingen blijft het individueel gemotoriseerd vervoer ook objectief het meest aangewezen 

vervoermiddel: verplaatsingen op middellange en lange afstanden waarvoor er geen degelijk 

alternatief bestaat doordat de bestemming te afgelegen is. Voor die verplaatsingen zetten we in op 

minder vervuilende technologieën. We verschonen het individueel gemotoriseerd verkeer door de 

impact ervan te kwantificeren en er een kostenplaatje aan te koppelen (‘de vervuiler betaalt’). En 

we hanteren hierbij de normen die de WHO hanteert. 
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Vlaanderen is fietsveilig  

 

 

 

“Moordstrookje” is verkozen tot het woord van het jaar 2018, wat erop wijst dat veel Vlamingen zich 

ergeren aan de “fietspaden” die we vooral langs de gewestwegen zien. Willen we een echt 

fietsklimaat, dan moeten alle fietspaden conform het fietsvademecum zijn: breed genoeg en 

afgescheiden van het autoverkeer bij snelheden hoger dan 50 km/uur.  

Vandaag zijn er nog te veel fietspaden die niet aan die basisvereisten voldoen.  

In 2024 liggen er enkel fietspaden waar je als ouder zonder zorgen je kind op laat fietsen. Dan wordt 

“oogappelfietspad” misschien wel het woord van het jaar. 

Vandaag is het uitgangspunt dat een locatie “veilig” is zolang er geen ongeval plaats gevonden 

heeft. Locaties die fietsers dus vermijden omdat ze die onveilig vinden, komen met andere woorden 

niet op de lijsten met gevaarlijke punten als daar geen ongevallen gebeuren.  

Bovendien wordt er nog steeds infrastructuur aangelegd met ingebouwde conflicten: “conflict by 

design”, waarbij conflicten tussen verschillende modi ingebouwd worden om het zo veiliger te 

maken.  

Het subjectief onveiligheidsgevoel wordt op dit moment niet meegenomen bij screening van 

infrastructuur. Om het fietsen vanzelfsprekend te maken moeten alle gewesten en gemeenten ook 

rekening houden met dit subjectief onveiligheidsgevoel. Hiervoor is een doorgedreven 

gedragsanalyse van fietsers een bijzonder relevant instrument. 

Daarom vraagt de Fietsersbond 

 Geef prioriteit aan het wegwerken van de gekende zwarte fietspunten bij de opmaak 

van het geïntegreerd investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer.  

 Geef fietsers veilig groen. Groen licht betekent vandaag niet dat je zonder risico kan 

oversteken: er worden nog fietsers door rechtsafslaand verkeer aangereden, terwijl ze 

groen hebben. Groen is dus nog niet veilig genoeg. Maak het voor fietsers echt veilig.  

Dit betekent dat alle kruispunten met verkeerslichten volledig conflictvrij geregeld moeten  

 

 

worden en waarbij de doorstroming van de actieve weggebruikers (en niet die van het 

gemotoriseerd verkeer) centraal staat. 



 
 

7 
 

 Herbekijk de methodologie van de dynamische zwarte puntenlijst om meer rekening te 

houden met onveilige verkeerssituaties voor fietsers. Stap met andere woorden af van de 

morbide logica dat er eerst slachtoffers moeten vallen vooraleer een onveilige situatie 

prioritair aangepakt wordt.  

 Voer extra en diepgaand onderzoek naar (de oorzaken van) ongevallen waar fietsers bij 

betrokken zijn en daarbij zeker ook de eenzijdige ongevallen bij fietsers. Enkel door een 

duidelijk zicht te hebben op de oorzaken van de ongevallen kan de verkeersveiligheid 

verbeterd worden. 

 Keer de prioritisering in de lichtenregeling om. Fietsers en voetgangers ophouden zodat 

het gemotoriseerd verkeer zo min mogelijk tijd verliest, is niet meer van deze tijd. Ook 

“bedelknoppen” voor actieve weggebruikers zijn nefast voor de reistijd en geven een 

boodschap van ondergeschiktheid aan andere modi. Daarom wordt op kruispunten met VRI 

de lichtenregeling aangepast ten voordele van de actieve weggebruiker. Dit vraagt een 

grote investering om slimme verkeerslichtenregelingen op alle Vlaamse wegen mogelijk te 

maken. 

 Stimuleer gemeentelijke wegbeheerders om de zwarte punten op hun wegen prioritair 

aan te pakken. 

 Gebruik het 30/50/70 principe bij de aanleg en heraanleg van fietsinfrastructuur. 1 

 Ontvlecht maximaal het fiets- en gemotoriseerd verkeer bij de uittekening van fietsroutes 

(lees ook verder). 

 Installeereen performanter meldpunt voor onveilige fietslocaties. Het bestaande 

meldpunt wegen is niet performant en vooral de behandeling van de klachten laat vaak te 

wensen over. In 2024 bestaat er een klantvriendelijk meldpunt met snelle respons en 

worden de klachten ook met prioriteit behandeld.  

  

                                                                 

1 Bij een effectieve snelheid van maximum 30 km/u en zonder zwaar verkeer of intensief 
busverkeer kan het verkeer gemengd worden.  
 
Bij een snelheidsregime met een effectieve snelheid van 50 km/u is er een fietspad nodig dat 
minimaal voldoet aan de normen in de vademeca fietsvoorzieningen.  
 
Vanaf 70 km/u is een fysiek afgescheiden fietspad een must.   
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Er is een doordacht en fijnmazig 

fietsroutenetwerk.  

 

Een gebiedsdekkend en fijnmazig fietsroutenetwerk bestaat onder meer uit samenhangende 

fietssnelwegen die aantakken aan hoofdroutes op langere afstand en die verbonden zijn met lokale 

routes binnen de gemeente.  

Die routes spelen allen in op het (toekomstige) fietspotentieel, zijn veilig en leesbaar en werken 

structurerend.  

Dit fijnmazig fietsroutenetwerk moet het ook mogelijk maken om alle schakelverplaatsingen per 

fiets te doen. Ze zijn gerealiseerd door gemeenten in samenspraak met de vervoerregio’s en de 

provincies en worden aangestuurd en geëvalueerd door Vlaanderen, kaderend in een algemeen 

mobiliteitsplan. 

Een echt fietsklimaat zorgt ervoor dat je van bij je thuis tot je bestemming op kwalitatieve 

fietsinfrastructuur kan fietsen. In een zone 30 kan dit in gemengd verkeer zijn. Waar het 

autoverkeer sneller rijdt, zijn kwalitatieve en brede fietspaden noodzakelijk. Op dit moment ligt er 

in Vlaanderen een netwerk van fietsroutes: het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). 

Ontbrekende en/of te brede mazen die geen rekening houden met de behoeften van fietsers, 

hebben als gevolg dat het BFF niet als een fietsnetwerk werkt. Vooral in de stedelijke rand is er 

wegens het steeds groeiend aantal fietsers en de diversiteit aan fietsen een maasverfijning nodig. 

De opkomst van de elektrische fiets en de snelle elektrische fiets (speed pedelec) in de laatste jaren 

is duidelijk. In 2018 was 50 % van de nieuw gekochte fietsen een elektrische fiets. Deze evolutie 

brengt met zich mee dat de actieradius van de fietser gestegen is tot 25 kilometer en meer (enkele 

rit). Een doordacht en fijnmazig fietsroutenetwerk is daarom een wezenlijke hefboom om tot een 

echt fietsklimaat te komen. 

Daarom vraagt de Fietsersbond:  

 Herdenk het fietsroutenetwerk in Vlaanderen grondig zodat een fijnmazig netwerk van 

kwalitatieve fietsroutes uitgebouwd kan worden. 

 Ontwerp een nieuwe wegcategorisering voor de verschillende fietsroutes, gekoppeld 

aaneen stimulerend financieringssysteem voor steden en gemeenten. 

 Besteed extra aandacht voor het realiseren van fietsinfrastructuur op bedrijventerreinen. 

Dit kan via punctuele ondersteuningsmaatregelen (pendelfonds). 

 Stimuleer het routedenken voor fietsers in de vervoerregio’s. De verplichting om een 

mobiliteitsplan op niveau van de vervoerregio  uit te werken, biedt de mogelijkheid om 

de gemeenten te stimuleren om vanuit een totaalvisie en gemeente-overschrijdend na te  
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denken over het groeiend fietsverkeer. Fietspaden die ophouden aan de gemeentegrens 

zijn geen goed voorbeeld van een doordacht routedenken. 

 Geef de provincies een belangrijke rol en stem in het herdenken van het bovenfunctioneel 

fietsroutenetwerk. Het doorschuiven van de herziening naar de vervoerregio’s is op zich niet 

onlogisch, maar de expertise die de vijf Vlaamse provincies in de afgelopen jaren 

opbouwden mag niet verloren gaan en kan enkel helpen om op korte termijn grote stappen 

te zetten. 
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Een echt fietsklimaat is futureproof. 

De voorbije jaren groeide het aantal fietsers in Vlaanderen gestaag.  Er zijn ook meer verschillende 

soorten fietsen op de weg: bakfietsen, elektrische fietsen, speed pedelecs en cargofietsen kan je 

niet meer wegdenken uit het straatbeeld. Voeg daaraan de steeds populairdere toestellen toe zoals 

elektrische steps, monowheels en andere voortbewegingstoestellen. Al deze verschillende fietsen 

en toestellen moeten samen op de bestaande fietspaden. En die zit op haar limiet: er is een acuut 

capaciteitsprobleem met  rechtstreekse gevolgen op de fietsveiligheid. Vergelijk onze 

fietsinfrastructuur gerust met de eerste internetverbindingen - traag, onbetrouwbaar, frustrerend -

  waar er nu een behoefte aan glasvezel is - snel, betrouwbaar, aantrekkelijk. Nu is het alsof wij films 

zaten zitten? te streamen met een oude 56k-verbinding. 

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Pas de norm voor de breedte van de fietspaden aan. Houd hierbij rekening met de huidige 

realiteit en toekomstige evoluties. De minimumbreedte moet opgetrokken worden naar 2 

meter en bij fietssnelwegen met een hoog fietspotentieel adviseren we 6 meter.  

Implementeer met andere woorden de nieuwe richtlijn van Fietsberaad als nieuwe norm in 

het vademecum Fietsvoorzieningen.  

 Kies resoluut voor asfalt als voorkeursverharding bij de (her)aanleg van 

fietsinfrastructuur.  

 Wijzig de procedure om het vademecum Fietsvoorzieningen aan te passen en te 

actualiseren. Het te doorlopen proces is te traag en moet sneller kunnen. Voor de 

Fietsersbond is het ook niet helemaal logisch dat de pen van het vademecum vastgehouden 

wordt door een wegbeheerder. Onderzoeken die door andere spelers in de 

mobiliteitssector gevoerd worden, moeten sneller geïmplementeerd kunnen worden in het 

vademecum. Bovendien moet er ook een afstemming komen tussen de verschillende 

vademecums zodat tegenstrijdigheden of op zijn minst duidelijk fietsonvriendelijke 

maatregelen niet langer in een ander vademecum opduiken. 

 Realiseer via het Agentschap Wegen en Verkeer echte voorbeeldprojecten waar de 

veiligheid van de fietsers centraal staat en die die veiligheid ook buiten het fietspad 

stimuleren.  
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Stimuleer de fiets via educatie. 

 

Leren fietsen is noodzakelijk om tot een volwaardig fietsklimaat te komen. Alleen door effectief te 

fietsen kan je de schrik voor bepaalde verkeerssituaties overwinnen en overtuig je mensen van het 

belang en gemak van de fiets. Daarnaast is meer fietseducatie ook de manier bij uitstek om het 

samenleven op de openbare weg tussen de verschillende vervoersmodi vlotter en veiliger te laten 

verlopen. 

Op dit moment wordt er enkel in het basisonderwijs aandacht gegeven aan fietseducatie. Dit moet 

doorgetrokken worden in het secundair en hoger onderwijs. Heel wat studenten fietsen immers 

vaak voor het eerst in een grootstedelijke context met complexere verkeerssituaties waar ze vaak 

niet op voorbereid zijn. 

Ook de groter wordende groep senioren kan baat hebben bij extra fietseducatie. 

De fiets is ook een sleutel in de aanpak van vervoersarmoede en werkloosheid.  

Vaak kunnen werkzoekenden jobs niet aanvaarden omdat ze geen rijbewijs of geen auto hebben.  

Zeer veel mensen die nooit hebben leren fietsen, of die zodanig weinig fietsen dat ze niet meer met 

de fiets de weg op durven, zien de fiets niet als een optie voor woon-werkverkeer. Wie het al 

moeilijk heeft op de arbeidsmarkt zou niet van de auto afhankelijk mogen zijn. Omgekeerd zijn veel 

jobs moeilijk in te vullen net omdat ze plekken liggen waar weinig openbaar vervoer rijdt op de uren 

waarop shifts beginnen of eindigen. 

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Breid de bestaande opleidingen gevoelig uit zodat een breed publiek kan leren fietsen. 

 Organiseerextra training en opvolging voor chauffeurs van De Lijn rond rijgedrag in 

gemengd verkeer en in de buurt van fietsers.  

 Bied alle werkzoekenden gratis fietslessen en lessen fietsvaardigheid aan, een zeer 

efficiënt middel tegen vervoersarmoede en werkloosheid . Fietsen en 

fietsvaardigheidstraining zouden ook aangeboden moeten worden in (re-

)integratietrajecten, en terugbetaald worden met opleidingscheques. 
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     Verminder de autodruk. 

 

30 km/u als snelheidslimiet het uitgangspunt in elke bebouwde kom. Gemengd verkeer, ruimte voor 

de fiets, herverdeling van de publieke ruimte zijn hierbij de uitgangspunten. Respect voor smalle 

straten in historische kernen maakt de keuze logisch: stel parkeerplaatsen in vraag en durf er af te 

schaffen, geef de ruimte terug aan de stad, de bewoners. Daardoor creëer je een fietsvriendelijke 

omgeving en maak je fietsen vanzelfsprekend. 

De betonstop en de oproep om naar verdichting en kernversterking toe te werken, zijn externe 

factoren waarbij fietsvriendelijke kernen erg belangrijk worden. Slimme circulatieplannen met 

randparkings en mobipunten waar overstap naar duurzaam OV en de fiets mogelijk gemaakt wordt, 

is het model van de toekomst. 

De invoering van een slimme kilometerheffing kan, mits een echt slim systeem, de autodruk ook 

verder verlagen.  

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Maak van 30km/uur in de bebouwde kom de regel, 50 km/uur de uitzondering. Draai het 

huidige systeem om en verbeter daarmee de leesbaarheid voor alle weggebruikers.  

 Ondersteun steden en gemeenten bij de opmaak van gemeentelijke mobiliteitsplannen en 

bij voorkeur gemeentelijke fietsplannen. Om echt te komen tot een fijnmazig 

fietsroutenetwerk zijn die plannen onontbeerlijk. De verplichting valt weg met het nieuwe 

ontwerp van decreet basisbereikbaarheid, maar voor de Fietsersbond is het een noodzaak 

dat het Vlaamse niveau de lokale overheden blijft stimuleren om een lokaal fietsbeleidsplan 

uit te bouwen. 

 Stimuleer slimme en duurzame distributie binnen de bebouwde kom.  

 Rol een echt slimme kilometerheffing  uit om zo de autodruk te verlagen. 
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Er zijn kwalitatieve en veilige 

fietsenstallingen. 

 

 

De stallingsinfrastructuur is ambitieus, aantrekkelijk en toekomstgericht. Stallingen zijn dan ook 

overdekt, toegankelijk, gebruiksvriendelijk en veilig. Het aantal gestolen fietsen daalt zo  

significant. De stallingen zijn  bovendien ook aangepast aan  verschillende types fietsen, zoals cargo-

fietsen en elektrische fietsen. Het voorzien van grootschalige centrumstallingen en een 

fietsparkeerbeheerdr in de handelscentra van centrumsteden zal steeds belangrijker worden. 

Uiteraard is dit lokaal beleid, maar de Vlaamse overheid kan hierin een ondersteunende en 

stimulerende rol opnemen. 

Vlaanderen moet ook de de lokale overheden en de aanbieders van openbaar vervoer ondersteunen 

bij het bouwen van fietsenstallingen in kerngebieden of in en nabij stations. Daarnaast worden ook 

extra middelen vrijgemaakt om bedrijven te ondersteunen die investeren in fietsinfrastructuur.  

Veilige en bewaakte fietsenstallingen zijn ook een belangrijke stap in de strijd tegen fietsdiefstal. 

Een centraal fietsregister op federaal niveau is hiervoor een belangrijkinstrument. Vlaanderen kan 

dit samen met de andere gewesten ondersteunen en mee uitbouwen. 

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Voorkom fietsdiefstal met een centraal fietsregister: zorg voor een online database van 

gestolen fietsen. De databank moet worden beheerd door de politie, maar is toegankelijk 

voor alle fietsverkopers en fietsherstellers. Ook individuen kunnen hier hun gestolen fiets 

registreren. Ontwikkel of ondersteun daarnaast een nationale databank waarbij de 

identiteit van de gebruiker aan die van de fiets wordt gekoppeld. Een positieve databank is 

een belangrijk instrument om preventief aan fietsdiefstal te werken.  Belangrijk is dat op 

Europees niveau werk wordt gemaakt van een uniek registratienummer per fiets. 

 Faciliteer het gebruik van lokfietsen: verduidelijk de  regels omtrent uitlokking waardoor 

het inzetten van lokfietsen uit het juridische vacuüm wordt gehaald en voortaan zonder 

enige twijfel wordt toegelaten. 

 Erken fietsdiefstal alsdiefstal: het gebeurt dat fietsdiefstal door politie en parket 

onvoldoende serieus wordt genomen. Besteed daarom bij het bepalen van de politionele 

prioriteiten voldoende aandacht aan fietsdiefstal. Geef richtlijnen aan het parket dat 

fietsdieven effectief vervolgd moeten worden. 
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De fiets is (de) belangrijkste schakel in een 

multimodaal geïntegreerd 

mobiliteitssysteem. 

 

De fiets is de basisschakel in een multimodaal mobiliteitssysteem. Onder multimodaal verstaan we 

de beschikbaarheid over een waaier aan vervoersmogelijkheden, waarin we bewuste en duurzame 

keuzes kunnen maken om ons te verplaatsen.  

De combinatie tussen fiets en openbaar vervoer en/of gedeelde automobiliteit is voor velen al een 

werkbare combinatie. 

Dit systeem wordt niet alleen uitgebouwd in de kernen (zie hefboom 5), maar ook aan de rand en in 

landelijke gebieden. De nieuwe vervoerregio’s in het Vlaams Gewest hebben hier een belangrijke rol 

in omdat ze sturend kunnen werken in het openbaar vervoer en vooral ook bij het vervoer op maat.  

De treinfietser is voor ons bij uitstek het voorbeeld van een multimodale reiziger.  Het potentieel 

van de combinatie trein en fiets wordt op dit moment nog onderbenut.  

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Ontwikkel deelfietssystemen in Vlaanderen verder. Bouw het aantal deelpunten uit en zet 

ook in op een grotere diversiteit in huurbare fietsen (elektrische fietsen, bakfietsen, 

cargofietsen, …).  

 Ondersteun de interoperabiliteit tussen de verschillende deelfietssystemen onderling 

en tussen deze systemen en het openbaar vervoer (zeker in het kader van het vervoer op 

maat). 

 Maak een duidelijk afsprakenkader met de NMBS rond de fietsenstallingen aan 

treinstations en met de Lijn rond de fietsenstallingen aan de mobipunten. Ondersteun 

hierbij ook Fietsberaad verder in de realisatie van het Velopark project. 
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Integreer de fiets systematisch in alle 

beleidsdomeinen. 

 

Om tot een echt fietsklimaat in Vlaanderen te komen is er nood aan een geïntegreerd fietsbeleid. 

Vandaag is er al heel wat aandacht voor de fiets binnen verschillende domeinen van de Vlaamse 

overheid. Maar het blijft nog te veel en te vaak elke “koker” voor zich en te veel afhankelijk van de 

inzet van individuele ambtenaren en politici.  

Naar analogie met de armoedetoets pleit de Fietsersbond voor de invoering van een fietstoets. Bij 

elke beslissing die de Vlaamse overheid neemt, ongeacht het beleidsdomein, gaat de administratie 

na of de beslissing een positief effect heeft op het fietsgebruik. Is er een negatief effect, dan kan de 

maatregel niet ingevoerd worden zonder bijsturingen. Hierbij wordt er rekening gehouden met 

kinderen en ouderen. Infrastructuur waarop mensen van 8 en 80 zich veilig  voelen, werkt inderdaad 

voor iedereen. 

Het spreekt voor zich dat de fietstoets in eerste instantie ingevoerd wordt in het domein mobiliteit 

en openbare werken. Met de fietsreflex staat niet langer de doorstroming van de auto voorop en 

wordt het “voorruitperspectief” gewijzigd in een fietsperspectief. De Fietsersbond dringt er ook op 

aan om die visie door te trekken op alle andere beleidsdomeinen.  Om deze fietsreflex effectief te 

kunnen realiseren is het van wezenlijk belang dat het fietsteam op het departement MOW versterkt 

wordt en kan functioneren als een echte fietscel die transversaal en geïntegreerd over alle 

beleidsdomeinen heen werkt. 

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Voer een fietstoets in. 

 Versterkhet fietsteam en de fietsmanager binnen het departement MOW. We pleiten 

voor een uitgebreid fietsmanagement dat de verschillende beleidsterreinen overstijgt. 

Vandaag kan het fietsteam bijna uitsluitend ageren binnen het beleidsdomein mobiliteit. 
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Weet meer over fietsen. 

 

 

 

Om te komen tot een echt fietsklimaat is een gedegen kennis over fietsen in Vlaanderen een 

noodzakelijke basis. Vandaag merken we dat nog te veel beleidsbeslissingen genomen worden op 

basis van fragmentaire data en buikgevoel. Nog al te vaak moeten we vaststellen dat we eigenlijk te 

weinig effectieve data hebben over de fiets. In de komende vijf jaren moet er dus heel wat 

onderzoek gevoerd worden over de fiets en de gebruikers van de fiets. 

In 2024 worden beleidsbeslissingen niet langer enkel genomen op basis van fragmentaire data en 

buikgevoel.  

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Kom meer te weten over de fietsers zelf: wie, waar, wanneer, hoeveel? 

 Ondersteun verschillende spelers om meer data over de fietser in kaart te brengen. In 

2024 kunnen we ons een duidelijk beeld vormen van het aantal dagelijkse fietsers. Een 

upgrade van de fietstelweek is hier dan ook een logische stap. 

 Verplicht het opmaken van bedrijfsvervoerplannen voor bedrijven met meer dan 100 

werknemers. Die helpen niet alleen bij te dragen aan een modal shift, maar ze zijn ook een 

belangrijke schakel in een fijnmazig functioneel fietsroutenetwerk. 

 Kom meer te weten over de fiets in het verkeer: hoe en waarom (niet)? 

 Maak van gedragsanalyse van de fietser de basis van het heraanleggen van infrastructuur. 

 Bouw ongevallenanalyse wetenschappelijk uit en geef zo eindelijk een duidelijker en 

vollediger beeld van wat de oorzaken van fietsongevallen zijn.  

 Gebruik de resultaten van deze onderzoeken om de methodologie van de zwarte 

puntenlijst grondig te herdenken. 

 Focus in het onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG) meer op de fiets en breng onder 

meer de schakelverplaatsingen, het aantal gereden kilometer per verplaatsing en de duur 

van de fietsverplaatsingen  in kaart. 

 Voer een grondige en verplichte voor- en na-evaluatie bij elk infrastructuurproject in. Dit 

levert input om de vademecums aan te passen en zo sneller in te spelen op de steeds 

veranderende mobiliteitscontext. 

 Kom meer te weten over de maatschappelijke kosten en baten van de fiets: hoeveel? 

 Stimuleer wetenschappelijk onderzoek om de baten van investeringen in 

fietsinfrastructuur gedetailleerd in kaart te brengen. 

 Stimuleer onderzoek naar de impact van fietsen op gezondheidszorg, milieu en klimaat. 
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 Stimuleer onderzoek naar de rol die de fiets kan innemen om vervoersarmoede uit te 

sluiten. 

 Kom meer te weten over de economische waarde van de fiets: hoeveel meer? 

 Ondersteun wetenschappelijk onderzoek naar het verplaatsings- en koopgedrag van 

consumenten.   
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Fietsers ademen gezonde lucht. 

 

 

 

Het voorbije jaar is de luchtkwaliteit een bijzonder hot en actueel thema geworden. Tot op vandaag 

blijft de luchtkwaliteit in Vlaanderen slecht. Zowel fijn stof als stikstofdioxiden blijven 

problematisch en hebben ook een impact op de fietsers. 

Maatregelen voor een betere luchtkwaliteit komen fietsers ten goede en maatregelen ten voordele 

van de fiets komen de luchtkwaliteit ten goede.  

Gebruik de fiets als middel om tot een betere volksgezondheid en een beter leefmilieu te komen. 

Zo komen we ook tot een echt fietsklimaat. 

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Hou  bij de uitwerking van de slimme kilometerheffing rekening met de milieuaspecten en 

hanteer daarbij de Europese normen. 

 Maak een koppeling tussen de gebiedsdekkende wegenheffing en de lage emissiezones. 

Maak met andere woorden van het hele Vlaamse Gewest één grote LEZ. 

 Neem in afwachting van de invoering van de slimme kilometerheffing nog sturende 

milieumaatregelen bij de BIV en de jaarlijkse autobelasting om zo een luchtkwaliteit te 

halen die de WHO-normen respecteert. 
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De inhoud van dit document vind je online terug via fietsersbond.be/fietsklimaat. 

Graag meer details? Neem gerust contact op met Wies Callens, woordvoerder en 

beleidsmedewerker Fietsersbond: wies@fietsersbond.be of 0478 54 64 52 


