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Betreft: Reactie van de Fietsersbond op het openbaar onderzoek voor de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening (GSV) 
 
 
Brussel, 19 januari 2023 
 
 
Geachte leden van de Overlegcommissie, 
 
 
De Fietsersbond heeft kennis genomen van het ontwerp voor een nieuwe Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening. 
 
Dit project verdient bijzondere aandacht. De huidige GSV dateert van 2006 en is aan herziening toe. 
Nieuwe ambitieuze regelgeving is broodnodig om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte en 
gebouwen die in de toekomst Brussel vormgeven op een positieve manier bijdragen aan sociale, 
ecologische en mobiliteitsuitdagingen. We zijn als vertegenwoordigers van de fietsers in Brussel dan 
ook verheugd dat in de GSV bijzondere aandacht wordt besteed aan de fiets. 
 
Na lezing wensen we verschillende opmerkingen over te brengen. Vooreerst stellen we ons enkele 
fundamentele vragen bij het loslaten van het werken met een strikte regelgeving zoals vandaag het 
geval is. Wat de fiets betreft, is het nodig om de tekst verder scherp te stellen. Door de ambitie verder 
aan te scherpen kan deze nieuws GSV bijdragen aan de toekomstgerichte mobiliteit en kwalitatieve 
openbare ruimte waar we als Fietsersbond in geloven. 
 

Strikte regelgeving loslaten heeft consequenties 
Na de lezing stellen we vast dat de geest van dit ontwerp voor een nieuwe GSV duidelijk verschilt van 
de huidige GSV. Van een defensieve aanpak die gericht is op “het onmogelijk maken van wat niet 
wenselijk is” wil de regering gaan naar een proactieve aanpak die “alles mogelijk maakt wat wenselijk 
is en wenselijk zal zijn”.1  
 
Dit zorgt ervoor dat de beoordeling van een nieuw project fundamenteel anders zal zijn. Er is veel 
meer ruimte voor subjectieve interpretatie. Een niet evidente verantwoordelijkheid. Het milieu-
effectenrapport stelt het als volgt “Veel bepalingen zijn gebaseerd op een beoordeling door de 
vergunningverlenende overheid, wat de analyse van vergunningsaanvragen complexer maakt, maar 
een goede ruimtelijke ordening opnieuw centraal stelt in het onderzoek van de 
vergunningsaanvragen. Deze nieuwe manier van kijken naar vergunningen heeft veel voordelen voor 
het milieu in de ruime zin van het woord, maar zal meer middelen, opleiding en coördinatie van de 
vergunningverlenende overheden vereisen.” 
 
Bij gebrek aan precieze richtlijnen bestaat het risico dat een reeks artikelen strandt in het stadium 
van goede bedoelingen, zonder echte impact te hebben op nieuwe projecten in onze hoofdstad. Om 
dit te vermijden vragen we als Fietsersbond om de duidelijke visie waarvan de tekst getuigt en waar 
we achter kunnen staan, te vertalen in duidelijke regelgeving. 

 
1 “Good Living” verslag van de Experten-commissie, p21: https://stedenbouw.irisnet.be/pdf/good-living-gsv-verslag-experten-
nl-20211022-aspub.pdf 

https://stedenbouw.irisnet.be/pdf/good-living-gsv-verslag-experten-nl-20211022-aspub.pdf
https://stedenbouw.irisnet.be/pdf/good-living-gsv-verslag-experten-nl-20211022-aspub.pdf


Titel I: Open ruimte 

Artikel 5 - Verdeling van het gebruik van de openbare weg 

We juichen de ambitie toe om de Brusselse openbare ruimte beter te verdelen ten gunste van 
voetgangers en fietsers, openbaar vervoer en groen. Het is echter niet duidelijk hoe de precieze 
perimeter zal bepaald worden waarop de voorgestelde verdeling wordt toegepast. We vrezen het 
risico dat een projectontwikkelaar de perimeter van het project vergroot of verkleint om de 
percentages te beïnvloeden. 

Het artikel stelt eveneens dat “De gedeelde ruimtes van de openbare weg waar de actieve 
verplaatsingswijzen en het openbaar vervoer voorrang hebben worden in de berekening van deze 
oppervlakte opgenomen.” Ook deze passage is voor interpretatie en dus misbruik vatbaar. Wat 
bijvoorbeeld met een fietsstraat? Deze indeling van de openbare ruimte is onder specifieke 
omstandigheden (weinig autoverkeer, op een fietsroute met veel fietsverkeer, duidelijke 
signalisatie en beperkt in de afstand) een meerwaarde voor fietsers.2 Maar heel wat fietsstraten in 
Brussel voldoen hier niet aan en schieten hun doel voorbij. We wensen ten allen tijde te vermijden 
dat een projectontwikkelaar gebruik maakt van een fietsstraat om de vereiste 50 % te bereiken, 
zonder hierbij de plaats van de auto in de openbare ruimte fundamenteel in vraag te stellen.  

Artikel 13 - fietsers en aanverwanten 

§ 2 Dit artikel moet verder geconcretiseerd worden. Er staat dat de breedte moet aangepast 
worden aan “de fietserstroom, profiel van de weg en plaats binnen het fietsnetwerk”. Maar hoe dat 
precies moet, daar ontbreekt iedere referentie. Idealiter volgt hier een referentie naar de ‘BABE: 
Bon Aménagement au Bon Endroit’, waar Brussel Mobiliteit aan werkt. Er is hier een 
beslissingdiagram nodig die voor iedere specifieke situatie aangeeft welke minimumvoorwaarden 
van toepassing zijn.   
 
§ 3 Het minimum voor éénrichtingsfietspaden moet 2 meter zijn. De argumentatie luidt hiervoor als 
volgt: de vetergang van een fiets (slingerende beweging die een fietser maakt door het 
voortdurend corrigeren van balans en instabiliteit) is 1 meter. Wil een 2de fietser voorbijsteken dan 
is 2 meter nodig om dat echt veilig te doen. We vragen dat 2 meter de standaard is tenzij 
geargumenteerd kan worden waarom dit hoogst uitzonderlijk niet mogelijk is.  
 
De tekst stelt dat er uitzonderingen mogelijk zijn in het geval van een ‘vrijstaand obstakel’. We 
vragen om duidelijk te definiëren wat hieronder valt. Een vrijstaand obstakel zoals een reclamebord 
mag geen reden zijn om de breedte van het fietspad te reduceren. 
 
Volgende passage: "De overgang tussen een gescheiden fietspad en de weg, in de rijrichting van de 
fietser, gebeurt zonder hoogteverschil.”, juichen we toe. Maar het mag hier niet bij blijven. Eens op 
de weg moet de veiligheid en comfort van de fietser gegarandeerd blijven. Vandaag zien we te vaak 
dat fietsers eens op de weg gevaarlijke manoeuvres moeten maken.  
 
§ 4 Het minimum van 1,3 meter voor een gemarkeerd fietspad is te weinig. 1,3 meter is vandaag het 
gemiddelde, en laat het niet toe dat fietsers elkaar voorbijsteken. Of nog, een ouder kan niet naast 
zijn kind fietsen. Om rekening te houden met de toename van het aantal fietsers in het Gewest is 
meer ambitie nodig. Nieuwe fietsinfrastructuur moet toekomstgericht zijn.  
 
§ 6 De verplichting om minstens iedere 100 meter parkeerzones voor fietsers en aanverwanten te 
voorzien, vertrekt vanuit goede bedoelingen maar komt niet noodzakelijk overeen met de noden. 
Op sommige plekken zijn meer fietsbeugels nodig, op andere plekken is dit dan weer minder.   We 
vragen om beter de link te leggen met de vraag.  
 
 

 
2 https://www.bruzz.be/videoreeks/maandag-12-september-2022/video-hoe-ziet-een-perfecte-fietsstraat-eruit  

https://www.bruzz.be/videoreeks/maandag-12-september-2022/video-hoe-ziet-een-perfecte-fietsstraat-eruit


Artikel 28 - parkeren van motorvoertuigen 

Hoewel het concept van 4 plaatsen voor fietsen per begonnen reeks van 5 parkeerplaatsen 
doelgerichter is dan artikel 13 §6, vertrekt ook deze regelgeving niet vanuit de concrete vraag.  

Artikel 29 - Parkeren van fietsen 

Toe te voegen 1: minimum 1 meter hart op hart afstand tussen de fietsbeugels 
 
Toe te voegen 2: minimum 10 % stallingen voor buitenmaatse fietsen aan plekken met 
bestemmingsverkeer (scholen, culturele centra, winkels …) 
  

Titel III: Bewoonbaarheid 

Artikel 25: fietsparkeerplaatsen 

§4: We wensen enkele kleine toevoegingen om dit artikel ambitieuzer te formuleren opdat het 
rekening houdt met de toename in diverse soort fietsen: minimum 10 % van de plaatsen voor 
buitenmaatse en elektrische fietsen  
 
§5 toe te voegen: minimum 10 % van de beveiligde lockers hebben voorzieningen om batterijen van 
elektrische fietsen op te laden 
 
Toe te voegen: Als een parking meerdere functies heeft moet het STOP principe ook hier 
gehanteerd worden. Dit wil zeggen dat fietsers toegang hebben tot parkeerplaatsen die beter 
bereikbaar zijn, het dichtst gelegen bij de bestemming.  

We vragen dat ook sociale woningen onderhevig zijn aan deze regelgeving.   

Conclusie 
We wensen te benadrukken dat er heel wat potentieel zit in deze tekst om fietsen in Brussel 

vanzelfsprekend te maken en rekening te houden met de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst. 

Om dit ten volle te doen moet de visie achter deze tekst verder vertaald worden in duidelijkere 

regelgeving. 

 

We wensen Urban en de leden van de Overlegcommissie bij voorbaat te bedanken om onze 

opmerkingen in acht te nemen. 

 

Voor de Fietsersbond        

Thomas Deweer        

Thomas.deweer@fietserbond.be       

mailto:Thomas.deweer@fietserbond.be

