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INLEIDING 
 

Het Fietsbeleidsplan 2010-2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest benadrukt op verschillende 

plaatsen het belang van de samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten met betrekking tot 

het verhogen van fietsgebruik.  

Een van de maatregelen van het Gewestelijk fietsbeleidsplan is om de gemeenten te ondersteunen bij 

het «evalueren van hun fietsbeleid aan de hand van de BYPAD audit en op basis van de aanbevelingen 

van de BYPAD-audit een gemeentelijk fietsactieplan te maken » (fiche 1.2 p. 23). 

De implementatie van BYPAD en de opmaak van een fietsactieplan is de eerste bijakte voor de 

gemeentelijke mobiliteitsplannen. Met het oog op de uitvoering van fietsgerelateerde projecten zal het 

Gewest nog bijkomende bijakten afsluiten met gemeenten die een BYPAD-audit en fietsactieplan 

uitwerkten1. Hiervoor is een subsidiebudget voorzien van 3 milj € voor de periode 2013-2014.  

In februari 2012 heeft het Brussels Gewest een oproep gedaan bij de 19 Brusselse gemeenten om 

zich kandidaat te stellen voor de BYPAD-audit en de opmaak van het fietsactieplan. Uit al de 

kandidaten werden 6 gemeenten geselecteerd die reeds een goedgekeurd mobiliteitsplan hebben: 

Anderlecht, Brussel-stad, Vorst, Jette, Schaarbeek en Watermaal-Bosvoorde.  

Het Brussels Gewest financierde deze 6 gemeenten voor:  

- Het evalueren van hun gemeentelijk fietsbeleid aan de hand van de internationaal erkende BYPAD 

methode 

- Het uitwerken van een gemeentelijk fietsactieplan 

In 2014 zette het Brussels Gewest deze evaluaties voort in 4 nieuwe gemeenten: Sint-Agatha-

Berchem, Sint-Pieters-Woluwe, Molenbeek en Evere. 

De gemeenten worden hierin begeleid door adviseurs in fietsbeleid van de studie- en 

onderzoeksbureaus TIMENCO en Pro Velo.  

Dit document is een rapportage van het evaluatieproces en omvat het fietsactieplan dat de leidraad 

moet zijn voor het fietsbeleid van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe.  

                                                

1 Zie ook Gids van de mobiliteit en de verkeersveiligheid n°34, été 2012. 
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1 BYPAD AUDIT: FIETSEN DE DAG VAN VANDAAG 

Diagnose van het fietsbeleid 

Het eerste deel van dit document is de diagnose van het huidige gemeentelijk fietsbeleid op basis van 

de BYPAD audit. Deze diagnose wordt voorafgegaan door een korte presentatie van fietsbeleid op 

gewestelijk niveau en met een situatieschets van het profiel van Sint-Pieters-Woluwe op vlak van 

fiets- en mobiliteitsbeleid. Dit eerste deel wordt afgerond met mogelijke verbeterstappen als 

eindconclusie van het BYPAD proces. Deze verbeterstappen moeten de basis vormen van het 

fietsactieplan dat in deel 2 wordt uitgewerkt.  

1.1 Regionale context: fietsgebruik, fietspotentieel en fietsbeleid 

Meer en meer fietsers 

Al meer dan 10 jaar is het Brussels Gewest bezig met het uitstippelen en realiseren van een 

fietsbeleid. De resultaten zijn bemoedigend: het aantal fietsers langs de 15 telpunten blijft jaar na 

jaar stijgen en verviervoudigde op 10 jaar tijd2. 

 

Evolutie van het aantal fietsers in Brussel (gemiddelde en totaal van 15 tellingen in mei en september) 

De grote massa moet nog steeds overtuigd worden 

Niettegenstaande is de doelstelling zeer ambitieus: « Het mobiliteitsplan IRIS II stelt dan ook dat 

tegen 2020 maar liefst 20% van de gemechaniseerde verplaatsingen met de fiets moeten 

gebeuren, terwijl het aantal wagenkilometers tegen 2018 moet dalen met 20%. We moeten dus alles 

in het werk stellen om meer mensen op de fiets te krijgen, door hen te overtuigen, door veilige 

omstandigheden, diensten en infrastructuur aan te bieden en uiteraard door erop toe te zien dat in 

alle fasen van de inrichtingswerken rekening wordt gehouden met de fiets, de voetganger en het 

openbaar vervoer3. »  

                                                

2  Pro-Velo - Observatoire du vélo en RBC, rapport 2013 
3  Extrait du préambule du Plan Vélo 2010-2015 
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Het huidige fietsaandeel binnen het totaal aantal verplaatsingen wordt geschat 3,4 %4, of 5% 

van het aantal gemechaniseerde verplaatsingen. Grote steden in Nederland halen fietsaandelen van 

meer dan 30% dankzij een geïntegreerd fietsbeleid dat al 10-tallen jaren bestaat. Om op zijn minst 

het aantal fietsverplaatsingen te verdrievoudigen zullen we dus zeker volgende zaken moeten doen: 

- Het grote publiek overtuigen voor dagelijks fietsgebruik. De jonge trendy sportieve fietser 

volstaat niet. Een handig referentiepunt is een kind van 10 jaar, dat zelfstandig en veilig moet 

kunnen fietsen in het dagelijks verkeer. Maar het gaat ook over de ouderen, die steeds talrijker 

worden, en over alle leeftijdsklassen en elk verplaatsingsmotief. Het fietsbeleidsplan lanceert het 

concept van 8-80: het verzekeren van verkeersveilige fietsverplaatsingen (objectief en subjectief) 

van 8 tot 80 jaar.  

- Het realiseren van een kwaliteitssprong in de fietsbaarheid op terrein. Met de fiets rijden 

wordt normaal wanneer de fietser zich op een veilige, comfortabele en aangename (zonder stress) 

manier kan verplaatsen van A naar B. Dit vraag een grondige verbetering van de veiligheid, het 

comfort en de aantrekkelijkheid van fietsvoorzieningen. Het IRIS II plan benadrukt de 

fietsbaarheid van al de straten, met aangepaste fietsvoorzieningen op basis van snelheidsregimes, 

wegenhiërarchie en verkeersintensiteiten of aangepaste verkeerscirculatie.  

De essentiële samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten.  

Het is evident dat een goede samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten cruciaal is om 

de ambities te kunnen invullen. Ondanks de gemeentelijke autonomie, functioneren al de Brusselse 

gemeenten als een onderdeel van de stedelijke ontwikkeling. Dit betekent dat: 

- de mobiliteit op gemeentelijk niveau afhangt van de mobiliteit op regionaal niveau en dit 

zowel op vlak van verkeersstromen als op het niveau van beleidskeuzes; 

- het gewest is de wegbeheerder van de belangrijkste verkeersaders per gemeente. In de 

praktijk gaat het hier ook over zeer interessante fietsroutes, die leesbaar en direct zijn, maar die 

aangepaste fietsvoorzieningen vereisen (zoals vrijliggende fietspaden of minstens gemarkeerde 

fietspaden). Slechts 48% (154 km) van het regionale wegennet zijn uitgerust met fietspaden 

(gemarkeerd of vrijliggend), wat al een stevige inhaalbeweging betekent ten opzichte van 2005 

(28%, 90 km).  

- Niettegenstaande zijn de gemeenten wegbeheerder van 80% van het wegennet5, dat 

zonder twijfel essentieel is voor de fiets omdat de fiets vooral in aanmerking komt voor korte 

afstanden: meer dan 75% van de fietsverplaatsingen zijn korter dan 5 km. Het gaat meestal over 

wijk- of interwijkwegen die voorbestemd zijn om omgevormd te worden tot zone 30 (doelstelling 

van IRIS I en II, reeds gerealiseerd op 38% van het wijkennetwerk in 2010)6 

- De gemeenten krijgen een behoorlijke ondersteuning van het Gewest op vlak van fietsbeleid, 

fietsinfrastructuur (vb. de realisatie van het GFR netwerk – het Gewestelijk fietsnetwerk), 

informatie (vb. regionale fietskaart), promotie en sensibilisatie (vb. financiering Fietsbrevet voor 

scholen, campagnes zoals Bike Experience, fietsdiefstalcampagnes, …) en de opstart van 

fietsdiensten (Villo, fietspunten, …).  

                                                

4  Enquête Ménage BELDAM, données 2010 
5  Observatoire de la mobilité, Cahier 1 p.30 
6  Observatoire de la mobilité, Cahier 1 p.32 
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Een gewestelijk fietsbeleidsplan 

Het fietsplan 2010-2015 (opvolger van het eerste fietsplan 2005-2009) voorziet in een gamma van 

acties en maatregelen in de vorm van fiches rond 6 thema’s: 

- Doelstellingen, uitgangspunten en monitoring 

- Veilig fietsen in Brussel 

- Vorming en fietseducatie 

- Promotie en geloofwaardigheid van de fiets in Brussel 

- Diensten voor fietsers 

- Fietsinfrastructuur 

De voornaamste maatregelen met betrekking tot de gemeenten zijn: 

- Fiche 1.2 de fietsbaarheid verbeteren in al de (her)inrichtingsprojecten, inclusief de projecten 

op het gemeentelijk wegennet. De instrumenten zijn de procedures rond inrichtingsprojecten, de 

voorwaarden voor gesubsidieerde werken, de Duurzame Wijkcontracten, vorming, … 

- Fiche 1.3 ondersteuning van het fietsbeleid in de gemeenten. De instrumenten zijn 

specifieke bijakten bij de gemeentelijke mobiliteitsplannen, vorming, ondersteuning bij 

verkeerscirculatiemaatregelen, evaluatie van fietsbeleid, … 

- Fiche 2.5 preventie en controle: ondersteuning bij de oprichting van fietsbrigades bij de politie.  

Instrumenten, richtlijnen en projecten 

Een aantal instrumenten en projecten die bestaan of die in voorbereiding zijn: 

- Het vademecum fiets bestaat al uit 6 afzonderlijke richtlijnenbundels: fietspaden en 

fietsmarkeringen, BEV, rotondes, busbanen + fiets, fietsmarkeringen en verlichting, 

materiaalgebruik. Een fundamenteel principe is de keuze van fietsvoorzieningen afhankelijk 

van de snelheid en de intensiteit van het autoverkeer, conform internationaal gekende 

richtlijnen7. Op basis van deze tabel is een gedetailleerdere keuzetabel uitgewerkt die vooral de 

lokale en communale straten verder uitwerkt. Deze is opgenomen in het gemeentelijk actieplan 

van dit rapport. 

 

                                                

7  RBC – védémecum vélo – cahier 2 
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- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) legt normen op rond kwaliteit en 

materiaalgebruik van inrichtingsprojecten, inplanting van fietsparkeerplaatsen en het voorzien van 

inpandige fietsenstallingen bij woningbouw (1 per wooneenheid).  

- Het gewestelijk parkeerplan (in voorbereiding) stelt een norm voor van 2 fietsparkeerplaatsen 

per 20 autoparkeerplaatsen op straat, met een maximale tussenafstand van 150 m. Ook worden 

beveiligde fietsenstallingen op straat voorzien voor de bewoners (principe van 

fietskluizen/trommels).  

- Het Fiets-GEN: er is een plan in voorbereiding voor de ontwikkeling van een netwerk van 

hoogwaardige fietsvoorzieningen. Dit netwerk wordt het hoofdnet van fietsroutes, met een 

kwaliteitsniveau dat snelle fietsverplaatsingen mogelijk maakt op een veilige en comfortabele 

manier en dit voor zowel korte als lange afstanden binnen het gewest en in de rand van Brussel. 

Het gaat hoofdzakelijk over afzonderlijke fietswegen, langs bijvoorbeeld spoorwegen, aangevuld 

met tracés langs het wegennet, met beveiligde en ruime fietsvoorzieningen langs de belangrijkste 

verkeersaders of langs fietsstraten in autoluwe zones.  

De realisatie van het GFR netwerk is in zicht 

Het fietsplan voorziet in de realisatie van het volledige GFR netwerk tussen 2010 en 2014. Het gaat 

over rustige fietsroutes op wijk en interwijkniveau die voornamelijk de grote verkeersaders mijden. Er 

is een budget voorzien van ca. 10 miljoen € per jaar voor het aanbrengen van fietsmarkeringen of 

realiseren van fietsinfrastructuur. De kaart geeft een stand van zaken van de realisatie van het GFR 

netwerk in juni 20148. Er werd ook een specifieke bewegwijzering ontworpen voor het GFR netwerk.  

 

                                                

8  Observatoire de la mobilité, Cahier 1 p.49 
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Een wisselvallige tussenbalans 

Op regelmatige basis evalueert het Brussels Gewest zijn fietsbeleid en wordt dit fietsbeleid bijgestuurd 

op basis van de fietsaudit BYPAD (2004, 2007 en 2010 en voorzien in 2012). De resultaten zijn 

samengevat in onderstaande grafiek9 

 

De globale evaluatie geeft het volgende aan: 

- Een continue verbetering op vlak van beleidsorganisatie en fietspromotie: de fietser 

wordt meer en meer in rekening gebracht volgens een structurele aanpak (men komt van een ad 

hoc aanpak waarbij probleem per probleem werd bekeken) en er zijn continue verbeteringen op 

vlak van informatie, opleiding en sensibilisatie rond fietsgebruik.  

- Een stagnering (2007-2010) wat betreft de fietsbaarheid op het terrein. 

- Op het vlak van infrastructuur, «onder andere omwille van de afwezigheid van een 

gerealiseerd regionaal fietsnetwerk, beperkte aangroei van fietsparkeermogelijkheden en 

een te trage aanpak van veilige fietsverplaatsingen» 

- Op vlak van verkeerscirculatie en parkeerbeleid; de audit benadrukt de noodzaak 

voor een globale (gewestelijke) aanpak van het autoparkeerbeleid en veel grondigere 

maatregelen betreffende snelheidsbeheersing en sluipverkeer in de wijken.  

Het aspect van een zwakker niveau op vlak van fietsbaarheid is uiteraard ook te wijten aan de 

fietsbaarheid op gemeentelijk niveau. Acties op vlak van fietsinfrastructuur zijn dus ook noodzakelijk 

op gemeentelijk niveau.  

Tegelijkertijd blijft er nog een belangrijk deel van het regionale wegennetwerk over waar 

fietsvoorzieningen nodig zijn. De doelstelling is om 100% van dit netwerk (320km) uit te rusten: in 

2010 was dit slechts het geval voor 48% (154km) van het netwerk, weliswaar bijna een verdubbeling 

in vergelijking met 2005 (28%). Het gaat vooral om vrijliggende fietspaden (53% - 82km) en 

gemarkeerde fietspaden (24% - 37km) maar ook over gemengde oplossingen (fietssuggestiestroken 

23% - 35km) die op drukke verkeersaders geen veiligheidsgevoel bieden.  

De documenten staan ter beschikking op:  

- http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/fiets/publicaties: audit Bypad 2010, Fietsactieplan 2010-2015 

- http://www.mobielbrussel.irisnet.be/partners/professionelen/technische-publicaties: vademecum 

- http://www.provelo.org/nl/rd/studies/brussels-fietsobservatorium: Fietsobservatorium 2011 

                                                

9  Illustration: Plan vélo 2010-2015 

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/partners/professionelen/technische-publicaties
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1.2 Fietsprofiel van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe 

Dit deel wil basisinformatie over de gemeente meegeven alvorens over te gaan tot een fietsbeleid. 

Het bevat elementen van het terreinbezoek enerzijds en een analyse en inschatting door de BYPAD-

auditeur (en auteur) anderzijds. 

1.2.1 Het fietspotentieel: een groene gemeente met residentieel karakter waar 

het aangenaam fietsen is met een significante leerlingenpopulatie en een 

profiel van actieven als potentiële fietsers 

Grote groene gemeente aan de rand van het gewest 

 

Figuur 1: Biodiversiteitenkaart van de gemeente en de Natura2000-zones (bron: Brussel Leefmilieu) 

Sint-Pieters-Woluwe is een gemeente van de tweede kroon die aan het Zoniënwoud grenst, maar ook 

aan het Vlaams gewest en de gemeentes Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem. De 

groene ruimte (180ha) neemt een belangrijk deel van de gemeentelijke oppervlakte in. De gemeente 

wordt in 2 gesneden door de vallei van de Woluwe waar twee parken liggen: het Woluwepark en het 

Bronnenpark, net als meerdere meertjes. Dit zorgt voor een zeer groene gemeente met veel 

eengezinswoningen met tuin, villa’s, een ambassadewijk (vooral de Tervurenlaan) en enkele dichter 

bewoonde wijken. 
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Welvend, maar met een lange vallei met kleine hoogteverschillen 

 

De geomorfologie van de gemeente wordt hoofdzakelijk gekarakteriseerd door de Woluwevallei die de 

gemeente in twee plateaus deelt: sommige interwijkverbindingen vertonen hellingen die fietsers 

kunnen afschrikken, zeker bergop, maar de vallei en de plateaus zelf zijn comfortabel om te fietsen. 

De hoogte gaat van 50m op het laagste punt tot 120m hoogte op het hoogste punt in het 

Zoniënwoud. 

Economische polen verdeeld over de gemeentegrenzen, te midden open wijken 

De hoofdkantorenzone is geconcentreerd in de Woluwevallei, een groene corridor bezaaid met vijvers 

en parken. 2% van de oppervlakte zijn gereserveerd voor kantoren (het gewestelijk gemiddelde: 8%) 

en 92% is gereserveerd voor woonzones. 

De handelskernen situeren zich aan de randen van de gemeente al bestaan er ook enkele 

buurtwinkels in de wijken zelf (Stokkelplein, St Alix, Woluwedal en het shopping center, Vogelzang 

aan de Waversesteenweg). 

In de gemeente zijn verschillende wijken waarvan meerdere gedeeld worden met de buurgemeentes: 

St Michel, Gribaumont, Woluwedal, Kapelleveld, Stokkel, St Alix, Mooibos, St-Paul, Putdaal, 

Woluwepark, Vogelzang. Deze wijken vertonen verschillende kenmerken. Hoe dichter bij de eerste 

kroon, hoe dichter de bewoning en ook de structuur van de bevolking verandert. In het algemeen 

echter is het hoofdkarakter van de gemeente residentieel. 
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Figuur 2: Gemiddelde gezinsgrootte per wijk (Wijkmonitoring – 2006) 

 

Een oudere bevolking met comfortabel inkomen en contrasten tussen de Belgische en niet-

Belgische bevolking 

Het inwoneraantal bedroeg in juni 2014 41.014 waardoor de gemeente zich in het gezelschap van de 

gemiddelde gemeentes van het gewest bevindt: 12de grootste gemeente wat inwoners betreft, 

6degrootste oppervlakte (8,9km²) met een gemiddelde dichtheid van 4608 inw/km³n waardoor het bij 

de minst dichtbevolkte gemeenten van het gewest hoort. Daarentegen is 55,2% van de gemeente 

bebouwde oppervlakte (Gewest: 46,20%) 

 

Figuur 3: Vergelijkende bevolkingspiramide Woluwe – BHG in 2011 

De bevolking van Woluwe is ouder dan het gewestelijk gemiddelde, heeft een hoger inkomen en een 

hoger aantal niet-Belgen vooral uit de EU-landen (32% in 2011). 
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Het werkloosheidscijfer ligt de helft lager dan het gewestelijk gemiddelde. Het aandeel van de actieve 

bevolking dat effectief werkt ligt iets hoger. De inactieve bevolking is daarentegen veel hoger dan het 

gewestelijk gemiddelde. De lonen liggen ook een hoger. 

 

Er wordt een minimale bevolkingsgroei verwacht in de periode 2010 – 2020 (+0,2%). 

De actieve bevolking pendelt met hoge zekerheid naar de buurgemeentes of de Europese wijk om er 

te werken. Een snelle en veilige fietsverbinding naar het centrum kan een belangrijk 

alternatief betekenen voor andere transportmiddelen. 

Woluwe verwelkomt veel scholieren en studenten uit de buurgemeenten 

De schoolgaande bevolking is hoog: 10 723 leerlingen van de kleuterschool tot het secundair op een 

bevolking op schoolleeftijd in de gemeente zelf van 6 615 kinderen. 

2011 % 
bevolki

ng 

Bevolking 
Woluwe 

Ingeschr
even 

  39.494  

3-5 j 3,48% 1.374 2.244 

6-11j 6,74% 2.662 3.469 

12-17j 6,53% 2.579 5.010 

  6.615 10.723 

Tabel 1: Verdeling van kinderen op schoolgaande leeftijd en aantal inschrijvingen in de scholen van Woluwe 
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Figuur 4: Schoolgaande bevolking ingeschreven in het jaar 2010 – 2011 

De gemeente grenst aan het Vlaams gewest en de bijhorende faciliteitengemeenten. Vele Franstalige 

en Nederlandstalige kinderen uit deze gemeenten bezoeken de scholen in Woluwe. 

Bovendien beschikt de gemeente ook over een hogeschool (ICHEC) en grenst ze aan het universitair 

complex en de hogescholen van Leuven in Woluwe.  

De toegang tot de scholen vormt een grote mobiliteitsuitdaging voor de gemeente. Toegang tot de 

scholen en tot de universiteit moet een prioriteit vormen, niet enkel vanwege de grote 

hoeveelheid scholieren, maar ook omdat dit publiek gemakkelijk voor nieuwe oplossingen 

te mobiliseren zijn. 

Autobezit 

 

Het autobezit is licht hoger dan het gewestelijk gemiddelde met 2,1 inwoners per voertuig (2,2 voor 

het hele gewest). Het bezit van bedrijfsvoertuigen ligt iets lager. 

Wegennet 

Het gewestelijk wegennet van Sint-Pieters-Woluwe is 11,2km lang, het gemeentelijk wegennet 

95,5km (2005). 
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1.2.2 Fietsmobiliteit in de gemeente 

Op het spitsuur krijgt de gemeente veel doorgaand verkeer van de rand naar het centrum (en 

omgekeerd) te slikken vooral via de verbinding Tervurenlaan, Woluwedal en Vorstlaan. De 

interwijkwegen en wijkverzamelwegen zijn eveneens druk, dit omwille van de woon-school en woon-

werkverplaatsingen van de bewoners uit de gemeente of buurgemeentes naar de kantoorzones en het 

Woluwedal. Dit kan man aflezen aan de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen. (cf. p24) 

De morfologie van de straten is afhankelijk van de wijken: de dichter bevolkte wijken hebben smallere 

straten. 

  

De opener wijken hebben bredere straten 

  

 

Sommige grote, snelle regionale assen waar een groot deel van de uitdaging ligt, zijn reeds 

(gedeeltelijk) uitgerust met fietsvoorzieningen. De doorlaatbaarheid is echter niet 

gegarandeerd en de kruispunten zijn complex en gevaarlijk. 

De Tervurenlaan beschikt over een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad vanaf het kruispunt Leopold 

II richting Tervuren. Het gedeelte Montgomery – Leopold II kan met de fiets worden afgelegd op 

ventwegen waar het schuin parkeren is, zonder fietsmarkeringen. De oversteek op Montgomery is niet 

duidelijk, net zoals het oversteken van de Tervurenlaan zelf om het afgescheiden fietspad te bereiken. 

De in- en uitgangen tussen de ventwegen en het afgescheiden fietspad zijn ook niet beveiligd. 
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Figuur 5: Montgomery = knelpunt 

 

Figuur 6: ventwegen zonder voorzieningen, met 

parkeren 

 

Figuur 7: Leopold II: oversteek waar auto’s verplicht 

rechtsaf moeten = gevaarlijk! 

 

Figuur 8: ingewikkelde oversteek 

 

Figuur 9: 2e draai naar rechts 

 

Figuur 10: oversteekbaarheid gegarandeerd op slechts 

enkele plaatsen, waardoor vaak opnieuw bergop 

gereden moet worden op de ventwegen om naar de 

zijstraten te geraken 
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De kruispunten van de grote assen, Vorstlaan en Woluwedal, zijn complex en de leesbaarheid voor 

fietsers is moeilijk te interpreteren. 

 

Figuur 11: ingewikkelde kruispunten met zichtbare 

markeringen 

 

Figuur 12: de spoorlijnen voegen extra complexiteit 

toe aan het kruispunt 

 

Om bij de voetgangersbrug “Woluwebrug” te komen is lastig. De brug is nochtans erg praktisch om de 

hoger gelegen wijken en Oudergem te bereiken. De groene wandeling is populair bij voetgangers en 

rekent op een goede verstandhouding tussen fietsers en voetgangers aangezien de breedte op 

sommige plaatsen erg beperkt is.  

 

Figuur 13: toegang tot de brug via het trottoir en de 

voorziene geulen 

 

Figuur 14: de brug is een goede hulp om de vallei niet 

te moeten afdalen en opklimmen 

 

Op het Woluwedal kan op de ventwegen gefietst worden. De breedte van deze as maakt dat de 

oversteek moeilijk is. Op de Broquevillelaan werden voorzieningen aangelegd buiten aan de 

verbinding naar het Montgomeryplein. De oversteek Hertogstraat/Broquevillelaan is complex. 
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Figuur 15: waar moet ik rijden om over te steken 

 

Figuur 16: wat te doen? 

 

Sommige interwijkwegen hebben fietsvoorzieningen et laten een zekere snelheid toe, maar 

het wordt bij dubbelrichtingsfietspaden moeilijk bij kruispunten, in- en uitritten, parkeren, 

zichtbaarheid, en coherentie op de verschillende kruispunten. 

Met een blik op het stratenplan van de gemeente zijn deze verbindingen en verzamelwegen de meest 

voor de hand liggende routekeuze. Gezien de drukte op deze wegen op het spitsuur en (soms) de 

hellingen, zijn de fietsvoorzieningen nodig voor de veiligheid en de aanmoediging van het fietsgebruik. 

Zonder voorzieningen voelt de fietser de permanente druk van het gemotoriseerd verkeer. 

De assen Parmentier – Grootveldlaan, Madoux – Orban zijn voorzien van fietsinfrastructuur met 

enkele problemen die door dubbelrichtingsfietspaden worden veroorzaakt (in- en uitritten, 

kruispunten, zichtbaarheid, voorrang). 

 

Figuur 17: interwijkwegen hebben bijna allemaal 

fietsinfrastructuur en zijn leesbaar 

 

Figuur 18: met enkele problemen door de keuze van 

infrastructuur 

Op kaarten van de gemeente met de fietsinfrastructuur zien we dat enkel de interwijkenweg 

Gribaumont en de as Prins Boudewijn-Witte Vrouwenlaan geen infrastructuur hebben. Daartegenover 

staat dat de interwijkenwegen geen fietsinfrastructuur hebben. 
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Figuur 19: wegennet met wegencategorisering 
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Figuur 20: Fietsnetwerk 
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Figuur 21: Zone30 en beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) 
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Figuur 22: wijkverzamelwegen zonder infrastructuur 

 

Figuur 23: of met slecht aangelegde infrastructuur 

 

Per fiets door de wijken, aangenaam verkeer 

De invoering van de zones 30, woonerven en de configuratie van de wijkwegen zorgen soms voor 

druk, maar over het algemeen traag autoverkeer. Dit laat aangenaam fietsen toe zonder druk tenzij 

de wegen erg smal zijn. De zones 30 zijn niet toegelaten voor het schoolbusverkeer. Om het 

fietsverkeer te vergemakkelijken werden de eenrichtingsstraten omgevormd tot beperkt 

eenrichtingsverkeer (BEV). 

Doorlopende straten worden bestudeerd en er zijn ook vele voetgangersdoorsteken in sommige 

wijken (vb. Vogelzang). 

De gewestelijke fietsroutes (GFR) klaar in afzienbare tijd 

Een GFR doorkruist de gemeente. De GFR 3a en 3b verbindt St Alix en Stokkel via het centrum van de 

stad. Op dit moment is hij deels aangelegd. De GFR B loopt deels door de gemeente ter hoogte van 

de rotonde Leopold 22. 

De groene wandeling loopt eveneens door de gemeente en wordt door de dagelijkse fietsers al 

hoofdas gezien, daar deze de grootste hoogteverschillen bij de oversteek van de Woluwevallei uit de 

weg gaat. De mix voetgangers-fietsers op dit traject vormt soms in het weekend of ’s avonds een 

probleem, wanneer meer wandelaars van de groene wandeling gebruik maken. 

Bewegwijzering afwezig 

Op dit moment zijn de GFR gedeeltelijk bewegwijzerd. 

Intermodaliteit trein- metro + fiets 

Het ontsluiten door het OV varieert sterk van wijk tot wijk. De metro eindigt in de gemeente (station 

Stokkel). Twee tramlijnen (39 en 44) lopen door de gemeente. De terminus van bus 94 is gelegen aan 

de brug van Woluwe. De rest van de gemeente wordt doorkruist door buslijnen. Indien men snel het 

centrum in wil, zijn de tram of metro de snelste opties. Hier toont zich een OV+fiets potentieel: via 

Stokkel en het belangrijke knooppunt aan de brug van Woluwe. 
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De bezettingsgraad van parkeerplaatsen op straat toont het residentiële karakter van de 

week, buiten aan de kantoren en scholen 

 

Figuur 24: bezettingsgraad parkeren 5h30-7h (2006) 

 

Figuur 25: bezettingsgraad parkeren 10h30-12h (2006) 

 

Zoals reeds aangehaald merken we een verschil tussen de louter residentiële wijken en de wijken 

waar er activiteiten plaatsvinden (scholen, handel, kantoren). Gezien de benodigde ruimte voor goede 

fietsvoorzieningen zal er een studie moeten doorgevoerd worden over het parkeeraanbod op de assen 

waar fietsvoorzieningen nodig zijn. 

Het fietsparkeeraanbod 

Het plaatsen van fietsbeugels wordt systematisch aangepakt in de buurt van voetgangerszones. 

Andere parkeerruimtes zijn voorzien aan de rand van handelskernen en scholen. De plaatsing van 

fietsboxen is ook voorzien. De parkeervoorzieningen aan het metrostation Stokkel zijn verzadigd. 
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1.2.3 Fietsbaarheid10 

Het reliëf van de gemeente werd reeds beschreven, net als de bijzonderheden van elke wijk. 

We kunnen onze bevindingen als volgt samenvatten: 

- De grootstedelijke assen zijn deels uitgerust en zorgen voor een snelle verbinding centrum-rand 

maar vertonen ook vele problemen en knelpunten: de oversteekbaarheid van kruispunten, 

doorstroming naar zijstraten. Hier moeten fietsers zeer waakzaam zijn en zorgen dat ze op de 

kruispunten zeer goed zichtbaar zijn 

- De interwijkassen zijn bijna allemaal uitgerust met afgescheiden fietsvoorzieningen? Enkele 

problemen eigen aan dubbelrichtingsfietspaden treden op. 

- De wijkverzamelassen zijn niet uitgerust en creëren een onveiligheidsgevoel, zeker in de richting 

bergop. 

- De meerderheid van de wijken zelf zijn zone 30 en zijn goed fietsbaar met enkele problemen als 

het gaat om de wegbreedte in enkele BEV- en eenrichtingsstraten 

- Een goede zichtbaarheid van de BEV en de omzetting van eenrichtingsstraten naar BEVs. 

Afwezigheid van een doorgaand en coherent netwerk en de niet-zichtbaarheid ervan: de 

beginnende fietser weet niet langs waar hij goed kan fietsen. 

- De plaatsing van fietsbeugels dichtbij voetgangerszones en – passages, dichtbij handelszones en 

scholen. 

1.2.4 Het fietsbeleid 

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is in ontwikkeling. De Agenda 21 die in 2011 werd goedgekeurd 

houdt de vierde as Naar minder energieconsumptie bij het transport van het tweede hoofdstuk 

Vermindering van de energieuitstoot en broeikaseffect. 

De verantwoordelijkheid over het mobiliteitsbeleid behoort tot de dienst openbare werken, 

ondergebracht in een departement “mobiliteit” en ondergebracht bij de schepen van openbare 

werken, mobiliteit en stedenbouw. In het algemeen worden mobiliteitsprojecten bekeken door een 

coördinatiecel (maandelijks), politie, openbare werken en ten slotte het gewest. 

De budgetten voor specifieke acties die met fietsvoorzieningen verband houden bestaan niet of zijn 

geïntegreerd in het budget voor “wegen’. Markeringen zijn geïntegreerd in aan budget 

bodemmarkeringen (50.000€ jaarlijks). Het parkeren hangt af van het budget stadsmeubilair 

(50.000€ jaarlijks). 

De zones 30 beschikken over specifieke infrastructuur zoals wisselend parkeren, doorlopende trottoirs 

of verhoogde voetgangersoversteken, poorteffecten, verwijdering van het parkeren aan de 

voetgangersoversteken en worden in een apart budget gerealiseerd. 

Het onderhoud van de afgescheiden fietsvoorzieningen valt onder de Dienst Netheid 

Sensibilisatieacties worden gerealiseerd in samenwerking met de politie: een 

verkeersveiligheidsparcours voor kinderen. Er is geen fietskaart buiten de gewestelijke fietskaart. Er 

staat geen informatie op de gemeentelijke website. Er werd wel gecommuniceerd via het 

gemeentebulletin. Vijf Villostations zijn op dit moment aanwezig in de gemeente. 

                                                

10 Fietsbaarheid is een begrip dat meerder criteria omvat: veiligheid, comfort, coherentie, snelheid en het 

aangename karakter. Veiligheid betekent vooral de snelheden van het omgevende gemotoriseerde verkeer, het 

comfort, de toestand van het wegdek, de stoepranden, helling, coherentie, continuïteit van de voorziening, de 

leesbaarheid van het te fietsen traject, de snelheid, onderbrekingen op het traject en de mate van omrijden tussen 

2 punten, of het traject aangenaam is, de omgeving rustig en of er een subjectieve veiligheid aanwezig is. 
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1.3 De BYPAD methode 

BYPAD werd ontwikkeld tussen 1999 en 2001 in het kader van een Europees project. BYPAD is 

gebaseerd op de beste Europese praktijkvoorbeelden in fietsbeleid, wat wil zeggen dat de 

maatregelen en acties die aanbevolen worden door BYPAD reeds succesvol werden geïmplementeerd 

in andere Europese steden.  

BYPAD is de afkorting van BicYcle Policy AuDit en is gebaseerd op de methodes van “integrale 

kwaliteitszorg”. Fietsbeleid wordt beschouwd als een dynamisch proces waarbij zowel de sterke als 

zwakke schakels worden onderzocht. Dit wil zeggen dat er niet enkel gekeken wordt naar de 

resultaten op terrein, maar dat er ook specifieke aandacht gaat naar de manier waarop het fietsbeleid 

geïntegreerd is binnen de politieke en administratieve besluitvorming. Op die manier worden de 

probleempunten gedetecteerd en worden nieuwe verbeterstappen voorgesteld.  

BYPAD gebruikt een gestandaardiseerde vragenlijst, die opgebouwd is volgens 9 modules, die al 

de aspecten van een geïntegreerd fietsbeleid dekken. Een evaluatiegroep bestaande uit lokale 

actoren gebruikt deze vragenlijst om het huidige fietsbeleid te evalueren. Deze evaluatiegroep bestaat 

uit gebruikers (vb. fietsersbond), bestuurders (politici) en mensen van de administratie 

(beleidsvoorbereiding). Het is deze evaluatiegroep die de sterken en zwakten bepalen van het huidige 

fietsbeleid en die de prioriteiten vastlegt voor het toekomst fietsbeleid.  

Voor elk van de 9 modules geeft de evaluatiegroep een beoordeling op een schaal van 4 

ontwikkelingsniveaus:  

- Niveau 1 – ad hoc aanpak. Problemen worden aangepakt wanneer er zich problemen voordoen. 

Het principe van brandjes blussen.  

- Niveau 2 – geïsoleerde aanpak. Eén iemand of één dienst werkt het fietsbeleid uit en zorgt dat dit 

zo goed mogelijk wordt geïmplementeerd. Er is echter geen samenwerking met andere diensten 

of geen afstemming met andere projecten. 

- Niveau 3 – systematische aanpak. Fietsbeleid is allesomvattend en transversaal ingebed in het 

mobiliteitsbeleid op lange termijn. Een team van verschillende actoren en diensten werkt samen 

om fietsbeleid uit te voeren. Hier wordt het principe gevolgd dat fietsbeleid iedereen aanbelangt.  

- Niveau 4 – geïntegreerde aanpak. Het fietsbeleid wordt gezien als en voorbeeld voor andere 

steden en er is een voortdurende drang naar verbetering en uitwisseling van nieuwe kennis rond 

fietsbeleid. Fietsbeleid wordt versterkt door complementaire maatregelen die allen in functie staan 

van meer fietsgebruik. Kwaliteitsverbetering is een permanente bezorgdheid.  
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Figuur 26 – BYPAD modules 

 

Figuur 27 – De BYPAD ontwikkelingsniveaus 

 

De toegevoegde waarde van BYPAD is de bijdrage in de slaagkansen om fietsbeleid werkelijk uit 

te voeren:  

- Een integraal fietsbeleid, dankzij een gezamenlijke analyse door de evaluatiegroep aan de 

hand van een vragenlijst die bijkomende inzichten geeft in fietsbeleid.  

- Een draagvlak voor fietsbeleid, dankzij de discussies en het zoeken naar een consensus bij al 

de actoren. Dit garandeert een draagvlak voor de fietsmaatregelen.  

- Opstart van een dynamiek op lange termijn, door het opvolgen van de verbeteringen in 

fietsbeleid via BYPAD.  

- Kwaliteitslabel en Europese uitwisseling door deel uit te maken van het netwerk van BYPAD-

steden en gemeenten (www.bypad.org).  

Al de gemeenten die BYPAD implementeren ontvangen een BYPAD certificaat. Dit is de officiële 

erkenning van gezamenlijke inspanningen voor een integraal fietsbeleid. 

http://www.bypad.org/
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Tabel 2 - Samenstelling van de gemeentelijke BYPAD evaluatiegroep 

Titel Naam Dienst e-mail 

Meneer de 
schepen 

Damien de KEYSER Schepen Openbare Werken – 
Mobiliteit – Stedenbouw – 
Patrimonium  

ddekeyser@woluwe1150.irisnet.be  

Mevrouw de 
schepen 

Caroline LHOIR Schepen van milieu, afvalpolitiek, 
energie, duurzame ontwikkeling 
Agenda 21, groene ruimten 

clhoir@woluwe1150.irisnet.be 

Mr El Ahmadi El Bachir Dienst Openbare Werken en 
Mobiliteit 

eelahmadi@woluwe1150.irisnet.be 

Mr Johan Cloetens Dienst Openbare Werken en 
Mobiliteit 

jcloetens@woluwe1150.irisnet.be 

Mr Michel Legros Fietser michellegros26@yahoo.be 

Mr Dominique Simon Fietser simonstaquet@hotmail.com 

Mevr Sophie Vankerckhoven Fietser svk905@hotmail.com 

 

Tabel 1 – BYPAD agenda 

1ste fase - BYPAD  

08/05/2014 Werkgroep 1: startoverleg 

28/03/2014 Werkoverleg met CEMA 

02/06/2014 Terreinbezoek 

05/06/2014 Werkgroep 2: consensusmeeting 

September 2014 Tussentijds rapport 

9/09/2014 Werkgroep 3: Actieplan 

 Werkoverleg met schepen en CEMA 

2e fase – Fietsactieplan  

 Werkoverleg met de Cel Mobiliteit  

 Werkgroep 4: Fietsactieplan 
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1.4 BYPAD diagnose in een oogopslag 

Figuur 28 -  BYPAD diagnose: score per vraag 

 

Figuur 29 – BYPAD diagnose: score per vraag per module 
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1.5 De diagnose per module 

1.5.1 Gebruikersbehoeften (score 1,3) 

Vraag 1: Op welke manier gaat de gemeente de gebruikersbehoeften na?  

Vraag 2: Welke mogelijkheden hebben de fietsers om actief deel te nemen in het beslissingsproces 

van het mobiliteitsbeleid?  

Op dit moment bestaat er geen officiële of systematische manier. Fietsers mogen aanvragen doen die 

zullen worden behandeld door de cel Politie-Openbare Werken. Deze komt maandelijks samen. Er 

bestaan dus geen regelmatige bijeenkomsten met fietsers. 

Voor er werken gebeuren, wordt er een terreinanalyse (visueel) gedaan door de mobiliteitsadviseurs 

(CEMA) die over een uitstekende kennis wat verkeersveiligheid aangaat beschikken. De vademecums 

van het gewest worden gebruikt om aan de kwaliteitsnormen van het gewest te voldoen. Deze 

dossiers worden naar het gewest gestuurd met de vraag om advies. 

Men denkt na over de fiets geval per geval en vaak vallen preventiemaatregelen voor de 

verkeersveiligheid samen met wensen van het fietsbeleid (vb. fietsbeugels naast oversteekzones voor 

voetgangers gaan autoparkeren tegen in deze zones waardoor voetgangers niet meer zichtbaar zijn). 

De gemeente start met het gebruik van fix-my-street, een tool waar gebruikers alle mogelijke 

problemen kunnen melden. 

Een commissie ‘actieve modi’ wordt op dit moment opgericht. 

1.5.2 Leiderschap en coördinatie (score 2,3) 

Vraag 3: Op welke manier wordt het fietsbeleid voorbereid en uitgevoerd op het niveau van de 

administratie? 

Vraag 4: Welke impact heeft het College van Burgemeester en Schepen op het vlak van fietsbeleid?  

Vraag 5: Hoe vlot gebeurt de samenwerking met externe organisaties? (buurgemeenten, gewest, 

BIVV, MIVB, NMBS, BIM, ...)  

Vraag 6: Wat is de impact van de politie op het vlak van fietsbeleid?  

De dienst mobiliteit is geïntegreerd bij de dienst openbare werken en hangt af van de schepen van 

mobiliteit en openbare werken. De analyse van werken wordt waargenomen door de CEMA 

(mobiliteitsadviseurs) en hierbij wordt rekening gehouden met de totaliteit aan gebruikers. De 

geplande voorzieningen worden bediscussieerd in de commissie Politie-OW alvorens naar het Gewest 

te worden opgestuurd. De politie is via deze commissie betrokken, maar kijkt vooral naar de 

verkeersveiligheid. De politie organiseert de opleiding en het verkeersveiligheidsparcours voor 

kinderen. 

De relatie tussen de verschillende diensten is goed en efficiënt. 

De wil is er om de projecten volgens het STOP-principe te evalueren (voorrang voor Stappers, 

Trappers, OV, Privévervoer). 

Het college is niet bang beslissingen te nemen als het over mobiliteit gaat, zelfs als die betekent dat 

er autoparkeerplaatsen verdwijnen. De fiets wordt echter nog niet als prioriteit aanzien. 

Er bestaan vele contacten met externe organisaties (MIVB, gewest, andere gemeentes) voor de vele 

projecten buiten de fiets. Het consulteren van en het partnerschap met het gewest is redelijk 

systematisch voor het aspect “fiets”. Meerdere voorzieningen behoeven overleg met de 

buurgemeentes aangezien sommige wijken opgesplitst zijn over verschillende gemeentes. 
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Een tiental gemeentelijke medewerkers komt met de fiets en het bedrijfsvervoersplan wordt op dit 

moment uitgewerkt. 

1.5.3 Fietsbeleid op papier (score 2) 

Vraag 7: Op welke manier wordt het fietsbeleid gepland? 

Het fietsbeleid is gebaseerd op een lijst met wederkerende acties (markeringen, plaatsen van 

fietsbeugels) en met infrastructuurmaatregelen bij de heraanleg van sommige straten (vb. 

Grootveldenlaan). 

1.5.4 Personeel en middelen (score 1,8) 

Vraag 8: Hoe wordt de financiering van het fietsbeleid gewaarborgd? 

Vraag 9: Wat wordt er gedaan om de vakkennis en vaardigheden van het personeel en de 

verantwoordelijke mandatarissen te verbeteren? 

Wederkerende acties hangen af van een jaarlijks budget dat hiervoor voorzien is: vb. de 

fietsmarkeringen zitten in een budget ‘markeringen’, fietsbeugels vallen onder ‘stadsmeubilair” etc. Er 

is geen specifiek fietsbudget. 

Het mobiliteitsteam van de gemeente bestaat uit 2 CEMA. Deze kunnen deelnemen aan opleidingen 

indien ze dit aanvragen. 

1.5.5 Infrastructuur en veiligheid (score 2,0) 

Vraag 10: Hoe uitgebreid is het fietsnetwerk en wat is het kwaliteitsniveau? 

Vraag 11: Op welke manier wordt het onderhoud van de fietsinfrastructuur georganiseerd? 

Vraag 12: Hoe ver staat het met het fietsparkeeraanbod? 

Zoals reeds aangehaald in de terreinanalyse, etableert zich stuk voor stuk een netwerk in de 

gemeente. De wijken waar de zone30 geldt, hebben geen specifieke fietsmaatregelen nodig als de 

maximumsnelheid gerespecteerd wordt. De verzamelwegen zijn nog niet uitgerust, de prioriteit lag bij 

de interwijkwegen, die bijna allemaal uitgerust zijn met fietsinfrastructuur. De wijk Vogelzang wordt 

hierbij vaak “vergeten”. De kwaliteitsstandaarden van het vademecum worden gerespecteerd. 

Gewestelijke fietsroutes worden niet afgebakend. 

Het onderhoud wordt verzekerd door de dienst openbare werken, de schoonmaak, het vrijhouden van 

bladeren ed. door de dienst properheid. Er is geen winteronderhoud. Er is geen permanente bewaking 

(zo zijn sommige markeringen al niet meer zichtbaar) en er bestaat geen preventief en efficiënt plan 

om daarvoor te zorgen. 

Als het gaat om fietsparkeren, worden er elk jaar 100 fietsbeugels geïnstalleerd. Er is een tekort 

vastgesteld in de handelskernen (Dumontplein, St Alix). Er is geen systematische evaluatie van de 

vraag en een fietsparkeerplan werd nog niet gerealiseerd. 

1.5.6 Communicatie en promotie (score 1,0) 

Vraag 13: Hoe worden de inwoners geïnformeerd en gesensibiliseerd rond fietsbeleid? 

Vraag 14: Welke initiatieven worden genomen om fietsgebruik bij specifieke doelgroepen te 

stimuleren? 
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Buiten enkele artikels in het gemeentelijk bulletin wordt er geen informatie gegeven voor de burgers 

en ook geen promotieacties gerealiseerd. Enkele doelgerichte mobiliteitsacties worden wel 

georganiseerd zoals de autoloze zondag of Agenda21. 

1.5.7 Educatie (score 2) 

Vraag 15: Wat wordt er gedaan op vlak van fietseducatie en fietsvaardigheden? 

Behalve het verkeersveiligheidsparcours waar kinderen verkeerssituaties kunnen naspelen, bestaan er 

enkele alleenstaande initiatieven aan bepaalde scholen. 

1.5.8 Complementaire maatregelen (score 2) 

Vraag 16: Wat wordt er gedaan om autogebruik te ontmoedigen? Score 2,0 

Buiten het aanbieden van fietsvoorzieningen en het in het mobiliteitsbeleid steeds nadenken over 

voetgangers en fietsers, is ook het verminderen van het aantal parkeerplaatsen zonder compensatie 

belangrijk te vermelden. Het parkeren is betalen in sommige wijken en een groot deel van de wijken 

zijn zone30 of woonerf. 

1.5.9 Evaluatie en impact (score 1) 

Vraag 17: Op welke manier wordt fietsbeleid geëvalueerd? Score 0,0 

De infrastructuur en de zones 30 worden regelmatig geactualiseerd en in kaartvorm bijgehouden. 

1.6 Samenvatting van sterktes en zwakheden 

Sterktes Zwakheden 

Groene gemeente, residentieel karakter Reliëf van de Woluwevallei 

Grote schoolgaande en actieve bevolking Grootstedelijke assen doorkruisen de gemeente en 

zijn moeilijk over te steken 

Activiteitenpolen zijn geconcentreerd Wijkcollectoren zwak uitgerust voor fietsers 

Woonwijken zijn vaak zone 30 of woonerf Noden van fietsers en evaluatiemogelijkheden weinig 
gekend/gebruikt 

Politieke wil, administratieve steun Communicatie- en sensibilisatieacties zijn beperkt 

  Weinig specifieke financiën 
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2 FIETSACTIEPLAN 

De visie en ambities voor het fietsbeleid 

In dit tweede deel worden de BYPAD conclusies en aanbevelingen vertaald in een concreet actieplan.  

 

Samenvatting: Sint-Pieters-Woluwe per fiets 

Het fietsactieplan streeft het ondersteunen van de groei van het fietsgebruik  

na en moedigt de inwoners van 8 tot 88 jaar oud aan de fiets te  

gebruiken voor dagelijkse verplaatsingen van minder dan  

5 km. Deze hefboomacties op verschillende  

werkdomeinen vormen een integraal  

fietsbeleid, dat progressief  

ingevoerd kan worden. 
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2.1 Algemene doelstellingen fietsactieplan 

De algemene doelstellingen van het fietsactieplan worden in onderstaande tabel weergegeven en het 

actieplan is opgebouwd volgens onderstaande structuur.  

- Het fietsactieplan streeft ernaar het dagelijks fietsgebruik te stimuleren, d.w.z. fietsgebruik als 

functioneel en volwaardig vervoersmiddel. Recreatieve elementen kunnen hier wanneer ze 

relevant zijn deel van uitmaken, maar staan niet in het centrum van deze aanpak. 

- Het fietsactieplaan streeft vooral naar de realisatie van een kwaliteitssprong van de 

algemene fietsbaarheid, zijnde het verbeteren van de terreincondities. Hierdoor wordt de 

verplaatsing met de fiets van A naar B veilig en comfortabel. 

- Het fietsactieplan streeft naar het sensibiliseren en versterken van de fiets als dagelijks 

vervoersmiddel, dat door het grote publiek als normaal wordt aanzien. 

Deze doelstellingen zijn vertaald in 4 actieterreinen zoals in onderstaande tabel verduidelijkt. 

 

Tabel 2 – Algemene doelstellingen en werkvelden 

Algemene doelstellingen 

fietsbeleid 

Het dagdagelijkse fietsgebruik 

mogelijk, aantrekkelijk en normaal maken voor iedereen. . 

DE RIJDENDE FIETS 

Fietsinfrastructuur en het 

fietsnetwerk 

Ontwikkelen van een fietsnetwerk  

dat voldoet aan volgende 5 criteria  

(veilig, snel, continu, comfortabel, aantrekkelijk) 

DE STILSTAANDE FIETS 

Fietsparkeren 

Mogelijk maken om de fiets veilig te parkeren (korte termijn) en 

stallen (lange termijn) zonder de publieke ruimte te zwaar te 

belasten. 

ONDERSTEUNENDE 

MAATREGELEN 

Informatie, sensibilisatie, 

educatie 

Belonen van fietsers,  

motiveren van prille fietsers,  

overtuigen van potentiële fietsers 

VERANKEREN VAN 

FIETSBELEID 

Verankeren binnen de organisatie, financiële middelen, 

personeel en opvolging/evaluatie 
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De relatie met de 9 BYPAD-modules en de 4 werkdomeinen van het fietsactieplan is de volgende: 

WERKDOMEIN Link met BYPAD modules 

A. De rijdende fiets 

Infrastructuur en het fietsnetwerk 

5. Infrastructuur en veiligheid - fietsnetwerk 

8. Complementaire acties – verkeerscirculatie en parkeerbeleid 

B. De stilstaande fiets 

Fietsparkeervoorzieningen 
5. Infrastructuur en veiligheid - fietsparkeren 

C. Stimuleren van fietsgebruik 

Informatie, sensibilisatie, educatie 

6. Communicatie en promotie 

7. Educatie 

D. Verankeren van fietsbeleid 1. Gebruikersbehoeften 

2. Leiderschap en coördinatie 

3. Fietsbeleid op papier 

4. Personeel en middelen 

9. Evaluatie en impact 
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2.2 Gedefinieerde doelstellingen ifv de werkdomeinen 

WERKDOMEIN DOELSTELLINGEN 

A. De rijdende fiets Een attractief fietsnetwerk voor scholieren en studenten ontwikkelen 
 
De verplaatsingen van de actieve bevolking naar het stadscentrum beter 
mogelijk maken door het fietsnetwerk (GFR/ICC) af te maken en 
wijkcollectoren beter uit te rusten (50km/h) 

 
Een prioritaire zone voor investeringen in infrastructuur aflijnen, 

aanpakken van knelpunten en missing links 

 

Ontwikkeling naar commerciële centra en markten 
 
Snelheidsbeheersing van het gemotoriseerd verkeer 

 

Plaats vinden voor kwalitatieve infrastructuur 

 

Het doorgaand verkeer op de wegen waar ook het fietsnetwerk ligt weren 

B. De stilstaande fiets Het ontwikkelen van fietsparkeren voor de korte duur in commerciële 

kernen, middellange duur aan scholen en intermodale knooppunten en 

voor de lange duur in dicht bewoonde gebieden. 
 

C. Stimuleren van 
fietsgebruik 

De bevolking informeren over de mogelijkheid zich met de fiets te 
verplaatsen in Woluwe en ze ertoe aanmoedigen 
 

Een doelpubliek definiëren 
 
Een imago definiëren en de fiets bekend maken in Molenbeek 
 
De bestaande en toekomstige ontwikkelingen communiceren 
 

De mogelijkheid bieden om fietsen uit te proberen 

 
Meehelpen aan een gedragsverandering 
 
Kinderen >11 jaar en senioren leren zich veilig te verplaatsen met de fiets 

D. Verankeren van 

fietsbeleid 

Het advies door fietsers aanmoedigen (terreinexpertise) 

 
Op conflicten en veiligheid anticiperen 
 
De voortgang van lopende projecten communiceren aan de gebruiker 
 
De voortgang van projecten die niet volledig binnen de gemeente lopen 
pushen 

 
Duidelijke en realistische doelstellingen formuleren 
 
Het belang van actief mobiliteitsbeleid in de gemeente verhogen 

 
Financiële middelen zoeken 
 

De competenties binnen de gemeente verbeteren, netwerken 
 
De impact van het gevoerde beleid analyseren 
 
De voorwaarden kennen/ verbeteren voor het herdefiniëren van 
doelstellingen 
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2.3 Werkdomein A: De rijdende fiets 

Werkvelden infrastructuur en fietsnetwerk 

2.3.1 Kwaliteitseisen fietsnetwerk 

Doelstelling is om een gebiedsdekkend fietsnetwerk te realiseren dat aan onderstaande vijf 

kwaliteitscriteria voldoet. 

- Veilig: gemengd verkeer bij lage snelheden en lage verkeersintensiteit, en anders gescheiden 

fietsvoorzieningen  

- Direct: aanbieden van de kortste route 

- Continu: aanbieden van doorlopende uniforme routes die verschillende attractiepolen en 

herkomstzones met elkaar verbinden op een zo continu mogelijke manier met een keuze 

tussen de verschillende routes (rustig verkeer, steile hellingen of niet). 

- Comfortabel: vlakke rijloper met afgeronde stoepranden, goed onderhouden, met verlichting 

en afbakening.  

- Aantrekkelijk: doorheen een aangename omgeving, met beperkte geluidshinder, goede 

luchtkwaliteit en een sociaal veilige omgeving.  

Hierbij benadrukken we dat het basisnetwerk het volledige stratennet omvat, dat overal fietsbaar 

moet zijn (doelstelling IRIS II). Het hoofdfietsnetwerk is de combinatie van het gewestelijk 

en gemeentelijk fietsnetwerk (ICR + ICC routes) dat bestaat uit de belangrijkste 

fietsverbindingen.  

Het vademecum fiets bestaat al uit 7 afzonderlijke richtlijnenbundels: fietspaden en 

fietsmarkeringen, BEV, fietsinfrastructuur op rotondes, busbanen + fiets, verharding, verlichting. 

Een fundamenteel principe is de keuze van fietsvoorzieningen afhankelijk van de snelheid 

en de intensiteit van het autoverkeer, conform internationaal gekende richtlijnen (zie ook 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Op basis van de summiere tabel in het 

fietsvademecum (gemarkeerde fietspaden) is een meer gedetailleerde keuzetabel uitgewerkt die 

vooral de lokale en communale straten verder uitwerkt. 
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Figuur 30: Keuzetabel fietsvoorzieningen 

De gemeente zal deze tabel gebruiken als referentiedocument voor de kwaliteit van fietsvoorzieningen. Deze 

werd ontworpen door Timenco bvba in het kader van de BYPAD-evaluaties van de Brusselse gemeenten, 

opgesteld op basis van studies en bestaande modellen, aangepast aan de Brusselse realiteit. Deze tabel werd 

aan de gemeenten voorgesteld zonder dat deze formeel gevalideerd werd. 
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2.3.2 Actiepunten 

De meerderheid van de lokale straten in Sint-Pieters-Woluwe (90%) is al zone 30, met een 

systeem van inrichtingsstraten en talrijke BEVs. De lokale wegen zijn dus de facto al in grote mate 

veilig fietsbaar. Het Actieplan ondersteunt actief de ambitie van de gemeente om snel de laatste 

straten die er zich toe lenen om te vormen tot zone 30, in een eerste stap via politiemaatregelen 

en daarna mogelijk met snelheidsremmende maatregelen. 

Naast de sensibilisering, moeten we ook op straat de aandacht erop trekken dat fiets kan en 

aantrekkelijk is. De straten moeten uitnodigen tot fietsen. De gemeente moet leesbare en continue 

fietsroutes creëren met een hoog veiligheids- en comfortniveau, aan te vullen met bewegwijzering. 

Dit lokaal structurerende netwerk moet aan zoveel mogelijk van volgende kenmerken voldoen. 

Principes voor de definitie van een lokaal structureel netwerk 

 Directe verbindingen creëren tussen de wijken, lokale kernen (gemeentelijke 

administratie, middelbare scholen, ziekenhuizen) en de knopen van het openbaar 

vervoer (station, metrohalte). Dit werd in een diagram gegoten. 

 Creëren van een netwerk als een rooster met mazen van 500 meter 

 Alternatieve routes voor de grote verkeersaders voor het gemotoriseerd en 

openbaar vervoer voortrekken  

 Integreren van de GFR in het structureel lokaal netwerk. De twee GFR zijn niet te 

beschouwen als een hoger routeniveau maar als deel van het lokale netwerk. 

 Goede verbinding met de routes op de grote assen. 

 

In het kader van het Actieplan is besloten om met een schematische voorstelling te werken. 

Onderstaande kaart laat zien dat het schematisch netwerk is uitgetekend als verbindingen tussen 

polen dit potentieel fietsverplaatsingen genereren (scholen, diensten en handel). 
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Uitgaand van dit principeschema en een zekere samenhang te waarborgen, zal de uitwerking van 

het structurerend netwerk gericht zijn op ofwel een complete route ofwel een wijk in zijn 

geheel. Dit netwerk maakt ook gebruik van de gewestelijke projecten voor de realisatie van 

fietsroutes (GFR) om een lokaal een fijnmaziger netwerk te bepalen, beter afgestemd op lokale 

noden. De kaart hieronder geeft de gemeentelijke fietsroutes (ICC11) weer voorgesteld in het 

Actieplan. We merken op dat de Tervurenlaan een gewestweg is, wat betekent dat de aanleg tot 

de bevoegdheid van het Gewest behoort, in overleg met de gemeente; 

Dit netwerk houdt ook rekening met de voorgestelde netwerken in buurgemeenten (vooral ICC) 

Oudergem, Etterbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe. 

                                                

11 Er is geen erkende Nederlandstalige afkorting voor Gemeentelijke Fietsroute: GFR betekent ‘gewestelijke fietsroute’. We 

gebruiken verder dan ook de algemeen gebruikte Franstalige afkorting ICC (itinéraire cyclable communal). 
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Fiets-GEN 

Boven op dit structurerend netwerk werden recent nog fiets-GEN verbindingen geïdentificeerd 

door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met het Vlaams Gewest. Deze fiets-GEN 

verbindingen worden heringericht als hoogwaardige snelfietsroutes en maken snelle bovenlokale 

fietsverplaatsingen mogelijk. Waar dit mogelijk is, volgen sommige routes de spoorwegen. 

Twee fiets-GENroutes gaan door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe 

- De oost-west-radiaal (n°8) die Zellik verbindt met Tervuren en de Tervurenlaan volgt 

- De westtangent (n°9) die Watermaal verbindt met Zellik en de Woluwelaan volgt 
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Gewestelijke fietsroutes (GFR) 

Brussel Mobiliteit heeft een netwerk van gewestelijke fietsroutes (GFR) uitgetekend die progressief 

worden gerealiseerd. De GFRs B, C, 3a, 3b en 4 gaan door Sint-Pieters-Woluwe. Behalve de 

signalisatie, de voorlopige bewegwijzering en GFR 4, zijn deze routes grotendeels nog niet 

gerealiseerd of bestudeerd. Het Actieplan detailleert de problemen op de divers GFRs en bevat 

enkele inrichtingsvoorstellen om te overwegen binnen de ontwerpstudies voorzien door het Gewest 

vanaf 2017. 

De logica van de GFRs is dat ze vooral lokale straten volgen, met minder druk en minder snel 

verkeer, en dus minder stress voor de fietser dan op de grote verkeersassen. Toch kan het 

verbazen dat de Tervurenlaan niet opgenomen is als sterke fietsas, een makkelijke en leesbare (en 

zo goed als volledig gerealiseerde) toegang tot het Gewest vanuit de rand. Het Actieplan stelt voor 

hem mee te nemen als ICC. 

  
GFR B (Louis Gribaumont) : gemarkeerd fietspad GFR 3 (# tussen Gouddallaan et Terkamerenstraat) : 
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bergop en suggestiestrook bergaf markeringen (chevrons + logo’s) na de kruispunten 

en herhaling op lange stukken 

 
GFR 3a (Herendal) 

  
GFR 3b (Luchtvaartlaan) 

1) Veilige tweerichtingsoversteek van de Orbanlaan 

2) verkeersplateau op het kruispunt met 

Duizendmeterlaan 

GFR 3b (Luchtvaartlaan) : plateau, trottoirverbreding 

en veiligheidshekken voor Mater Dei school 

ICR 3b (Meurerslaan) 

1) Weg heraanleggen – slechte toestand 

2) markering (chevrons + logo’s) 

 

 

GFR 4 (Sint-Michielscollegestraat) : Berlijnse kussens 

en herhaling van markering (chevrons + logo’s) 

 

De Groene Wandeling 

De Groene Wandeling is een van de sterkten van Sint-Pieters-Woluwe of vlak van fiets. Zij 

doorkruist de gemeente over zowat 3,5 km en laat toe om talrijke natuurlijke en 

verkeersbarrières te overbruggen zoals herhaaldelijke niveauverschillen of het kruispunt 

Tervurenlaan / Vorstlaan. Globaal is de fietsbaarheid van de Groene Wandeling gewaarborgd, 

maar de gemeente moet bij het Gewest aandringen op prioritair onderhoud van dit gedeelte. Het is 

ook belangrijk voor de gemeente om het potentieel van de Groene Wandeling bekend te 

maken bij de bewoners, voor recreatie maar vooral ook voor dagelijks gebruik. 

 

De Gemeentelijke fietsroutes 
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Om de routes te vervolledigen tot een leesbaar en performant fietsnetwerk, worden 

hieronder de voorstellen van Gemeentelijke Fietsroutes (ICC) beschreven. Zij zijn bedoeld om de 

polen in de gemeente en buurgemeenten met elkaar te verbinden. De realisatie en de beveiliging 

van deze routes (voorgestelde inrichting) moet een prioriteit zijn voor de gemeente. 

 

ICC A : Montgomery – Madoux : via Tervurenlaan 

Belang en potentieel Een ruggengraat creëren langs de Tervurenlaan. Dit tracé is een cruciale 

schakel tussen de wijken Saint-Paul, Sainte-Alix, Stokkel, Gribaumont 

en Vogelzang. 

Nu al doorgaand fietsverkeer (gemeentelijk en gewestelijk) 

Dit tracé wordt nog belangrijker binnen het fietsGEN-project. 

Het tracé is al uitgevoerd als tweerichtingsfietspad. Weinig ingrepen zijn 

dus nodig. 

Inrichting 

 

Het fietspad is uitgevoerd met tegels, die de neiging hebben los te 

komen (zie hieronder). De beste verharding is asfalt. 

De ontbrekende schakel tussen Leopold II square en Montgomery is nog 

te creëren. Twee scenario’s zijn denkbaar. Om de fiets als 

geloofwaardig alternatief te versterken, pleit het Actieplan voor 

het meest ambitieuze scenario. Voor dit gedeelte valt samenwerking 

met het Gewest te overwegen (ontwerp naar verluid reeds ter studie). 

Scenario 1: het meest ambitieuze scenario (zie plan hieronder) 

verlengt het tweerichtingsfietspad over de ventweg van de Tervurenlaan 

na de oversteek ter hoogte van de Leopold II square. Daarvoor wordt 

schuinparkeren vervangen door haaks parkeren (40 van de 100 

plaatsen schrappen). 

Scenario 2: het minimale scenario voorzien aan één kant (richting 

Leopold II square) een gemarkeerd fietspad over de ventweg en enkele 

verkeersremmende maatregelen. De breedte van de rijweg (5,5m) laat 

een gemarkeerd fietspad toe ondanks de nodige veiligheidsafstand van 

het schuinparkeren (4,1 m). Aan de andere kant (richting Montgomery) 

voorziet het scenario een fietssuggestiestrook met markeringen 

(chevrons + logo’s). In dit scenario is de fietsoversteek van de 

tramsporen ter hoogte van de Georges en Jacques Martinstraat 

gevaarlijk en de smalle rijweg levert geen optimale fietsbaarheid op. 

 

 

ICC B : Pétillon – Mooibos : via Vrijwilligerslaan, Generaal de Longuevillelaan, Julius 

Caesarlaan, Tervurenlaan, Gouddallaan, Charles Thielemanslaan, Meiersplein, Pierre de 

Cockstraat, Stationsstraat en Bosstraat 

Belang en potentieel Een sterke dwarsas van het noordwesten naar het zuidoosten van de 

gemeente 

Belangrijke wijken verbinden met dienstenpolen en talrijke scholen en 

gemeentelijke sportcentra 
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Tracé grotendeels samenvallend met bus 36, wat het leesbaarder maakt 

(mentale kaart) voor de gebruikers. 

Verbinding tussen de diverse ICCs. 

Inrichting 

 

Vrijwilligerslaan: gemarkeerd fietspad bergopwaarts (naar Pétillon) en 

suggestiestrook bergafwaarts (zie hieronder) 

Generaal de Longuevillelaan: suggestiestrook aan weerszijden 

(herhaling van markering chevrons en logo’s) 

Tervurenlaan (kruispunt met Gouddallaan): beveiligde fietsoversteek 

ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats (zie hieronder) 

Gouddallaan: plateau voor de Don Boscoschool met trottoirverbreding 

en veiligheidshekken voor de voetgangersoversteek 

Gouddallaan:  (kruispunt met Terkamerenstraat): beveiligde kruising 

met de GFR. Verkeersplateau met trottoirverbredingen en toevoeging 

van oversteekmarkering voor voetgangers 

Charles Thielemanslaan: brede rijweg, parkeren aan weerszijden 

ondanks talrijke privégarage. Straat vergroenen met bomen aan 

weerszijden. Dubbel Berlijns kussen tussen Gouddal en Lancsweert. 

Suggestiestrook aan weerszijden. 

Woluwelaan: fietspad verbreden tussen de Cockstraat tot de 

Stationsstraat (zie hieronder). 

Een beveiligde oversteek met middenberm. Het plan hieronder geeft aan 

dat dit goed overeenkomt met het ontwerp voor de verlenging van tram 

94. 

Stationsstraat: suggestiestrook (chevrons + logo’s) aan weerszijden 

over de hele lengte. Merk op dat een fietsweg wordt gepland in het 

Bronnenpark die de laan verbindt met de Groene Wandeling en zo de 

Stationsstraat vermijdt. 

Bosstraat (tot de Orbanlaan): suggestiestrook (chevrons + logo’s) aan 

weerszijden over de hele lengte. 

Bosstraat (tussen Orbanlaan en Manoir d’Anjoulaan): op korte termijn 

voorziet het Actieplan dat de ICC over de Jules Du Jardinstraat loopt 

(met de rijrichting mee), mits enkele aanpassingen (namelijk de richting 

van het schuinparkeren omkeren om conflicten met fietsers te 

vermijden), en door de Bosstraat in de andere richting. Op lange termijn 

is het tracé van de Bosstraat in twee richtingen het meest leesbare. 

Maar dit vereist de opheffing van één parkeerstrook om een 

comfortabele BEV te kunnen creëren, gezien de smalte van de straat. 

Bosstraat (na de rotonde en tot de Prins Boudewijnlaan): gemarkeerd 

fietspad bergopwaarts en suggestiestrook in de afdaling. 

 

ICC C : Julius Caesar – Vogelzang : Atlantische Oceaanlaan et Vogelzanglaan 

Belang en potentieel Verbindt de scholen van Vogelzang met ICC B en dus met de rest van 

de gemeente 

Aanzienlijke helling maar er is geen performant alternatief 
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Inrichting Atlantische Oceaanlaan: 

Een plateau ter hoogte van de Meiklokjeslaan om de snelheid van 

afdalende auto’s te minderen (beeldcontinuiteit verzekeren met de 

aanleg voor de school Notre Dame des Grâces) 

Een fietspad gedeeld met voetgangers is te overwegen bergopwaarts, 

maar het smalle trottoir (2,3m) laat deze optie moeilijk toe 

Een parkeerstrook opheffen om een vrijliggend fietspad aan te leggen 

bergopwaarts is ook niet overwogen omdat dan ook de bomenrij zou 

moeten verwijderen, wat niet wenselijk is. 

Vogelzanglaan: een dubbel Berlijns kussen tussen het viervoudig 

Berlijns kussen en de bushalte “Meeuwen” om het respect van de zone 

30 af te dwingen. Het bord “einde zone 30” ter hoogte van de huidige 

kussens verwijderen. 

 

ICC D : Trammuseum – Stokkel : via Edmond Parmentierlaan, Grootveldlaan, Herendal en 

Dumonplein 

Belang en potentieel 

 

Twee belangrijke multimodale knooppunten met elkaar verbinden 

Het oosten van de gemeente met Oudergem verbinden (via de 

Vorstlaan) 

Infrastructuur in zeer goede staat ook al is het fietspad te smal om 

comfortabel te kruisen 

Inrichting De kruising met het fietspad aankondigen aan de uitgang van de Louis 

Jasminlaan (zelfde bord als voor de andere dwarsstraten op de 

Grootveldlaan) 

De voorzien heraanleg van de bushalte Kelle snel realiseren (voor de 

school Jean XIII). In de huidige situatie wordt de maximum toegelaten 

snelheid zelden geëerbiedigd omdat snelheidsremmende maatregelen 

(naast de VRI) ontbreken. 

 

 

ICC E : Madoux – Stokkel : via Madouxlaan, Orbanlaan en Dumonplein 

Belang en potentieel 

 

Twee onderwijspolen en sportcentra verbinden met de rest van de 

gemeente 

Inrichting Straat omvormen tot zone 20 en een fietsstraat overwegen 

Kruispunt met de Tervurenlaan aanpassen om de verbinding met het 

centrale fietspad op de Tervurenlaan te verbeteren. 

 

ICC F : Konkel – Orbanlaan : A. Rappegaarde, M. Fonteynegaarde, Olieslaegerslaan en 

Luchtvaartlaan 

Belang en potentieel 

 

Verbindt GFR 3a en 3b 

Het Don Boscocollege bedienen 
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Inrichting 

 

Een fietsbare doorgang tussen de twee gaarden creëren. 

Olieslaegerslaan: de ruime afmeting van de rijbaan (5m in elke 

richting) maakt een gemarkeerd fietspad tot de beste oplossing 

Rotonde (Olieslagerslaan en Luchtvaartlaan): rotonde herinrichten om 

een beveiligde oversteek te waarborgen (zie hieronder) 

Luchtvaartlaan: Daar de meerderheid van de bewoners zowel over een 

garage als en privéoprit beschikt, lijkt parkeervoorziening aan 

weerszijden overbodig. De opheffing van één parkeerstrook (tussen 

Grandchamplaan en Orbanlaan) laat tot om een gemarkeerd fietspad 

aan te leggen, en zo deze route te beveiligen voor scholieren en als 

verbindingen met de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Een 

ambitieuzer en geschikt plan zou zijn om het parkeren aan weerszijden 

op te heffen om de veiligheid en  het comfort te garanderen op een van 

de weinig routes die de fietsers toelaten om de Orbanlaan over te 

steken (aanleg van twee gemarkeerde fietspaden). 

 

 

 

 

Tervurenlaan : ambitieus scenario (ICC A) 
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Tervurenlaan : minimaal scenario (ICC A) Tervurenlaan: losliggende tegels (ICC A) 

  

Leopold II square: slechts leesbaarheid van de 

oversteek met GFR B (ICC A) – ontbrekende 

borden in rijrichting van de fietser 

Leopold II square: 

1) een beveiligd plateau voor fietsers en 

voetgangers haaks op de weg (onveilige 

oversteek vanop de zijweg) (ICC A) 

2) conflict met overstekende auto’s (ICC A) 

  

Vrijwilligerslaan (ICC B) # Tervurenlaan en Gouddallaan (ICC B) 

  

Woluwelaan (ICC B) - tweerichtingsfietspad Woluwelaan (ICC B) – beveiligde oversteek in 

twee richtingen 



 

Sint-Pieters-Woluwe – BYPAD audit + fietsactieplan tussenrapport oktober 2014 49 

 

Woluwelaan – heraanlegproject door Brussel Mobiliteit en MIVB 

  

MIVB-halte Kell (ICC D) – ontbrekende zone 30 

inrichting voor de school Jean XXIII 

Olieslaegerslaan – fietsoversteek van de 

rotonde regelen 

2.3.3 Het netwerk realiseren en onderhouden 

Het structurerend fietsnetwerk 

Het structurerend fietsnetwerk moet een continue kwaliteit hebben van het niveau GFR en hoog 

genoeg om beginnende fietsers van 8 tot 80 aan te trekken. Algemeen is het cruciaal om zoveel 

mogelijk naar een verkeersluwe situatie te gaan, volgens volgende grote opties. 

- Het verkeer (deels) omleiden: eenrichtingsverkeer invoeren, tegenoverliggende 

eenrichtingsstraten, verkeer knippen met doorgang voor fietsers 

- Snelheid matigen in straten en op kruispunten: versmalde rijweg, snelheidsremmende 

maatregelen (asverschuiving, plateau, trottoirverbredingen) met minimale hinder voor fietsers 

(bypass enz.) 
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- Het parkeren (deels) opheffen indien nodig om ruimte te creëren voor 

kwaliteitsinfrastructuur voor de fietsers. 

Er wordt altijd gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit op het structurerende net, en 

overeenkomen met de beslissingstabel (zie hoger). Algemeen zijn volgende aandachtspunten van 

belang bij aanleg en onderhoud van fietsinfrastructuur. 

- Markeringen: overdaad aan markering kan de zichtbaarheid van de fietser schaden; toch is 

het van belang om markering te herhalen op wegvakken tussen ver van elkaar gelegen 

kruispunten 

- Bewegwijzering: de zichtbaarheid van de fietsroutes moet absoluut worden gegarandeerd 

waar deze elkaar kruisen. Daarvoor moeten op gepaste plekken en voldoende hoog worden 

aangebracht. 

- De wegbedekking: de voorkeur moet gaan naar asfalt (beter dan tegels, straatstenen enz.) 

- Comfort: om het rijcomfort te garanderen moeten we borduren en verandering van 

wegbedekking zoveel mogelijk beperken (enkele centimeters kunnen soms fataal zijn), geen 

putdeksels aanbrengen op fietspaden en schuine kruisingen met tramsporen vermijden. 

De tabel hieronder geeft de richtlijnen aan voor de veel voorkomende situaties in Sint-Pieters-

Woluwe. 

Situatie op lokale wegen 
Principiële oplossing voor fietsroute  

(GFR, ICC) 

Residentieel verkeer waar rust een 

meerwaarde biedt 

Woonerf = voorrang voor voetgangers, infrastructuur zonder 

niveauverschillen 

Fietsstraat – uit te proberen op de (potentieel) meest 

gebruikte fietsassen 

Verkeersluwe en rustige straat:  

lage verkeersdichtheid  

+ zone 30 wordt gerespecteerd  

+ fysische snelheidsbeperkingen 

Gemengd verkeer - fietssuggestiestrook 

Gemarkeerd fietspad bij grote toevloed aan fietsers 

Drukkere lokale straat (wijkweg): 

meer verkeer, bus, leveringen 
Gemarkeerde fietspaden 

Eenrichtingsstraat, breedte (excl. parkeren) 

A. 4m25 of meer 

B. Minder dan 4m25 

 

BEV 

A. Gemarkeerd fietspad in de tegenrichting, 

fietssuggestiestrook met de richting 

B. Fietssuggestiestroken in beide richtingen 

Gemarkeerd fietspad min 1m + min. 0,50 afstand tot 

trottoirrand + weg min. 2m7512 

Straat, te breed voor zone 30 

Steile helling, bergop 

Verbindingsstraat naar een reeds bestaand 

vrijliggend fietspad 

Vrijliggend enkel- of dubbelrichtingsfietspad, indien mogelijk 

rechts van de parkeerstrook.  

(op korte termijn en voorlopig: gemarkeerd fietspad) 

 

                                                

12 Fietsvademecum BHG, Katern Beperkt Eenrichtingsverkeer 
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Andere inrichtingen 

De wijkverzamelwegen 

  

Gebroeders Legrainlaan : een leveringszone 

creëren nabij de rotonde. Problemen: 

vrachtwagens parkeren op de laan en 

bemoeilijken de doorgaan voor klimmende 

fietsers. 

Roger Vandendriesschelaan: markeringen 

(chevrons + logo’s). De plateaus verzekeren 

een goede zichtbaarheid maar de markering 

maakt automobilisten attent op de 

aanwezigheid van fietsers. 

 

 

François Peeterslaan : markeringen (chevrons + 

logo’s) en oversteekvoorziening voor 

voetgangers 

 

Dumonplein 

Het Dumonplein bevindt zich aan de rand van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe maar is wel het 

commerciële hart. Het is een van de drukst bezochte handels- en activiteitencentra van het 

Gewest, en genereert dus een grote aantallen verplaatsingen binnen en buiten de gemeente. 

Volgens de cijfers van Brussel Mobiliteit gaat 7% er met de fiets naartoe (vergeleken met 1% in de 

Louisalaan). Het plein heeft dus een zeer hoog fietspotentieel om aan te boren. Jammer genoeg is 

het plein op dit moment erg lastig fietsbaar, ook al komt ICR3a er langs via metrohalte Stokkel. 

Op dit moment loopt een architectuurwedstrijd voor de heraanleg van het plein. Meerdere bureaus 

zijn geselecteerd en een deskundigencomité met architecten, stedenbouwkundigen, 

mobiliteitsexperts en vertegenwoordigers van gemeenten en gewest analyseren het project om de 

gemeente bij haar keuze te adviseren. Bij het definitieve ontwerp moet de gemeente waken over 

de samenhang van fietsvoorzieningen op en omheen het plein, en al tijdens het hele 
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ontwerpproces. In het verleden is bij de heraanleg van andere belangrijk pleinen al vaker gebleken 

dat continuïteit van fietsvoorzieningen onvoldoende werd meegenomen. De opkomst van de fiets 

maakt het belangrijk om grondig na te denken over de positionering van de fiets (zowel op het 

vlak van weginfrastructuur als van parkeren) en om de fiets als volwaardig vervoermiddel mee te 

nemen. 

Het Actieplan focust ook op het parkeren in de omgeving van het Dumonplein en het metrostations 

Stokkel in Werkdomein B: de stilstaande fiets. 

Bewegwijzering 

Het lokale netwerk moet bewegwijzerd worden, met aanduidingen over lokale bestemmingen en 

reistijden. Deze bewegwijzering gidst de beginnende fietser op de beste routes. Meer nog, ze is 

een sensibiliserend instrument dat korte afstanden en praktisch nut van dagelijks fietsgebruik 

benadrukt. 

- De bewegwijzering zal worden ontworpen op basis van de gedefinieerde netwerken. Ze zal pas 

een optimale impact hebben als het netwerk volledig af is, maar kan al progressief geplaatst 

worden op reeds goed fietsbare routes. 

- Ze zal ook verspreid worden als netwerkdiagram met de tussenafstanden tussen kernen op 

papier en beschikbaar om te downloaden op de webpagina. 

- De gemeente zal het grafisch charter van het BHG voor de ICC gebruiken dat coherent is met 

de GFR-bewegwijzering, wat op zijn beurt fietsers op regionale schaal op de belangrijkste 

trajecten begeleidt. Mede daarom is het wenselijk dat de gemiddelde reistijd wordt 

aangegeven: dit spreekt niet alleen meer dan een afstand in km, het moedigt ook aan en 

benadrukt de snelheid van de fiets als verkeersmiddel.  
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Aanpak van zwarte punten 

Om fietsen te bevorderen, zowel dagelijks als recreatief, is het van essentieel belang dat de 

gemeente een actuele lijst bijhoudt van “zwarte punten” met betrekking tot aanleg en 

infrastructuur. Dit rapport geeft een aantal zwarte punten aan opgetekend tijdens het 

terreinbezoek. Toch zullen sommige zwarte punten blijven en andere verschijnen naargelang 

straten worden heraangelegd en het aantal fietsers toeneemt. Deze lijst kan intern worden 

opgemaakt door de administratie of door gemeentearbeiders, maar ze zal beter worden door de 

bijdrage van lokale fietsersverenigingen (bv. Fietsersbond). Om de informatie vlot bij de gemeente 

te krijgen, is een onlineformulier noodzakelijke met mogelijk tot visuele situering (zie Werkdomein 

C: website). 

Innoveren 

De gemeente moet zich bereid tonen om deel te nemen aan pilootprojecten rond de fiets. Ze kan 

bijvoorbeeld samenwerken met het Gewest om een Fietsstraat te testen op een wijkweg. De 

gemeente zal de fietsers raadplegen om een verbinding op het fietsnetwerk te selecteren waar nu 

al of potentieel veel wordt gefietst. 

« fietsstraat »: een straat die is ingericht als fietsroute, waar specifieke 

gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers, maar waarop tevens 

motorvoertuigen zijn toegestaan. Een fietsstraat wordt gesignaleerd met 

een verkeersbord dat het begin en een verkeersbord dat het einde 

aanduidt. » Wegcode art. 2, alinea 61 

In een fietsstraat is het gedrag van motorvoertuigen ondergeschikt aan het gedrag van fietsers. 

De fietsers mag de hele wegbreedte gebruiken. In België is het inhalen van fietsers door 

motorvoertuigen er verboden en de toegelaten maximumsnelheid is 30 km/h. 

De fietsstraat is gemakkelijk te realiseren met de borden F111 – F113, met behoud van het 

klassiek profiel, trottoirs en parkeren (fysieke heraanleg is niet nodig, in tegenstelling tot een 

woonerf-. De aanleg van het wegoppervlak om de fietsstraat leesbaar te maken (kleuren, 

wegmarkering…) is nog niet bepaald en worden uitgetest door het Gewest, om tot een eenvormige 

aanpak te komen in alle gemeenten. De fietsstraat biedt meer veiligheid, comfort en doorstroming 

aan de fietsers op druk befietste routes (nu of potentieel). 
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Voorbeeld van een fietsstraat in Nederland (bron : Fieldoptimizer) 

 

De fietsstraat is makkelijk te realiseren met de borden F111 – F113  

Een technisch fiche over de inrichting van een fietsstraat in Wallonië is opgenomen in bijlage. 

We merken op dat het concept fietsstraat geleidelijk aan doorbreekt in het Brussels Gewest. Na de 

eerste proefopstelling op de ventwegen van de Louisalaan, zijn andere gemeenten nu van plan om 

deze oplossing uit te testen. Watermaal-Bosvoorde voorziet een fietsstraat in Heiligenborre, 

eenrichtingsstraat parallel aan de Terhulpensesteenweg. 
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Voorziene fietsstraat in Watermaal-Bosvoorde 

Onderhoud en schoonmaak 

De technische diensten hebben een belangrijke rol in het onderhoud van fietsinfrastructuur en –

markeringen. In de kortst mogelijke tijd zullen meldingen van fietsers worden opgevolgd in functie 

van prioriteit en dringendheid. De interne gemeentelijke dienst voor markeringen kunnen zo snel 

reageren. 

Een effectieve regeling voor het reinigen en ruimen van de vrijliggende fietspaden op het regionaal 

en lokaal wegennet zal de gemeente in overleg met het Gewest definiëren. 

 

Schoonmaak van bladeren op een fietspad in Jette. 

 

2.4 Werkdomein B : de stilstaande fiets 

Werkdomein : Fietsparkeren 

2.4.1 Het Gemeentelijk ParkeerActieplan (GPAP) 

Op dit moment werkt de gemeente Sint-Pieters-Woluwe haar GPAP af. Hierin worden de 

gewestnormen voor fietsparkeren opgenomen, en daarnaast een aantal maatregelen om op te 

nemen het parkeerbeleid. Zoals hierna aangegeven, is het noodzakelijk om het fietsparkeeraanbod 

te diversifiëren naargelang het gebruikt. De grafische voorstelling hieronder geeft de diverse 

instrumenten weer in functie van de parkeerduur en de afstand tussen fietsparking en 

bestemming. 
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Algemeen zal het Actieplan aandringen op het belang van middellang parkeren. Polen zoals 

scholen, station, bibliotheken en supermarkten moeten worden uitgerust met 

parkeervoorzieningen voor middellange duur (1/2 u tot 2 dagen). Deze voorzieningen moedigen 

fietsgebruik aan door een veilige stallingsplek aan te bieden aangepast aan de duur, meer dan wat 

fietsbeugels. 

2.4.2 Doelstellingen fietsparkeren 

Fietsparkeren is om twee redenen en grote uitdaging in het fietsbeleid: 

- Diefstalpreventie: Fietsers moeten hun fiets veilig en comfortabel kunnen achterlaten, 

zowel op hun bestemming als ’s nachts. 
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- Vermijden van congestie: nabij de grote attractiepolen en in het stadscentrum moeten 

fietsers een groot aantal fietsen praktisch en geordend kwijt kunnen om fietsers aan te 

trekken en de andere weggebruikers niet te storen. 

Parkeren in de openbare ruimte 

Met volgende elementen dient daarom rekening gehouden worden: 

- Een aanbod voorzien dat evenredig is met de reële vraag die door de bestemming wordt 

gecreëerd. 

- Ingaan op de verschillende noden va kortparkeren (vb. een snelle boodschap) en 

langparkeren (vb. aan het station). 

- Oplossingen voorzien voor het residentieel stallen, vooral in het stedelijke milieu. 

- Effectieve technische (stevig, makkelijk in gebruik, mogelijkheid om het kader vast te 

maken zonder de fiets te beschadigen) en geschikte (de ‘nietjes’, het fietsenrek, bewaakt 

parkeren) oplossingen vinden.  

Parkeren in scholen 

Artikel 11 van Titel 7 van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening voorziet dat personeel 

en studenten van scholen hun fiets op het domein van de school moeten kunnen parkeren en niet 

op de openbare weg. De voorziening bevindt zich zo dicht mogelijk bij de openbare weg, op 

hoogstens twintig meter. Als diverse voorziening zich dicht bij elkaar bevinden, kunnen ze worden 

gegroepeerd als dat een meerwaarde betekent. De gemeente moet de scholen begeleiden bij de 

uitbouw van een beveiligd fietsparkeeraanbod. De gemeente kan subsidies toekennen of 

verkrijgen via andere partners (Fédération Wallonie Bruxelles, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

Vlaams Gewest…). 

Tellingen 

Op dit moment heeft de gemeente geen precieze informatie over het gebruik van 

fietsparkeervoorzieningen. Een of twee telcampagnes per jaar voorzien (ergens in september en/of 

in mei) is een manier om  hier enig zicht op te krijgen. Deze tellingen laten toe om de 

bezettingsgraad van de beschikbare voorzieningen te meten en de plekken te identificeren waar 

“wildgeparkeerde” fietsen aangeven dat het aanbod te klein is of de voorzieningen niet op de juiste 

locatie staan (bv. in Stokkel). Deze tellingen kan gebeuren in samenwerken met de wijkagenten, 

die nu al alert zijn op plekken waar te vaak losse fietsen staan. 

Bewonersparkeren 

Het vertrekpunt voor veel verplaatsingen met welk verkeersmiddel dan ook is de woonplaats. In 

veel woningen is het niet mogelijk om de fiets veilig binnen te parkeren (garage, fietsberging). De 

fiets ’s nachts op de openbare weg stallen is een risico en de angst voor diefstal of vandalisme zijn 

een gekende rem voor het fietsgebruik. Villo is daar een antwoord op, maar ook minder soepel in 

gebruik: vaste stations i.p.v. deur-tot-deur. Om het dagelijks gebruik te stimuleren is het 

persoonlijk fietsbezit o.a. door kwalitatieve parkeeroplossing aan te moedigen. 

De gemeente zal het fietsboxaanbod blijven uitbreiden met minstens 2 per jaar en de 

vraag structureel opvolgen. Niet-gebruikte fietsboxen brengen het project immers in diskrediet. 

Ook andere oplossingen komen in beeld: 

- De gemeente kan een oproep doen aan kandidaat-huurders (gemeentekrant, webpagina). 

Het tarief blijft bescheiden (50€/jaar). Het principe is, dat iedereen die bereid is te betalen 

voor een fietsbox, hier ook de toegang toe heeft (volwassenen, kinderen, single of gezin) 
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- De fietsboxen worden geplaatst waar de grootste vraag bestaat (straal van 100m), in 

principe op een autoparkeerplaats of eventueel op het trottoir. 

Waar de vraag de mogelijkheden in een straat overstijgt (meer dan 5 fietsboxen in een straat is 

lastig) zal de mogelijkheid van een buurtstalling buiten de openbare weg worden onderzocht. Op 

termijn zou het management ervan bij het Gewestelijk Parkeeragentschap kunnen liggen. 

- Grote, beveiligde eenheden van 20-50 plaatsen kunnen buiten de openbare weg of op 

geplaatst worden 

- Mogelijkheden voor inpandige buurtfietsenstallingen vallen te onderzoeken: gemeentelijke 

eigendommen, leegstaande handelspanden, garageboxen, delen van een autogarage. De 

modaliteiten van het management ervan zijn vast te leggen in overleg met de gebruikers: 

toegang (sleutel), controle op weesfietsen, etc. 

De dienst Stedenbouw waakt over de strikte naleving van titel VIII, artikel 17 van het GSV 

voor de integratie van fiets/kinderwagenbergingen in de woningbouw. Er zal op dit vlak geen 

enkele toegeving worden gedaan, noch op het aantal plaatsen en oppervlakte, noch op de 

gemakkelijke toegang tot de openbare weg en de aanvrager wordt aangemoedigd om per nieuwe 

woning minstens 1 fietsparkeerplaats te voorzien (het Zwitserse systeem). Tegelijkertijd 

worden bouwaanvragen voor kantoor- en handelsgebouwen door de dienst stedenbouw op de 

naleving van Titel VIII, artikel 13 en 17 van het GSV gecontroleerd en spoort de aanvrager 

aan een betere beveiligde stalling aan te bieden dan het wettelijk minimum. 

Uittreksel uit het GSV: 

ARTIKEL 13  HET AANTAL IN TE RICHTEN PLAATSEN VOOR FIETSEN 

Elk gebouw, nieuw gebouwd of heropgebouwd, bevat minstens één parkeerplaats voor 

fietsen per 200 m² vloeroppervlakte, met een minimum van twee parkeerplaatsen voor 

fietsen per gebouw.  

Deze plaatsen voldoen aan de volgende voorwaarden:  

1° ze zijn beveiligd;   

2° ze zijn gemakkelijk toegankelijk vanaf de openbare weg;   

3° ze zijn overdekt;   

4° ze zijn uitgerust met een geschikte voorziening om de fiets vast te maken. 

ARTIKEL 17  HET AANTAL IN TE RICHTEN PLAATSEN VOOR FIETSEN 

Bij bouw of heropbouw wordt het aantal parkeerplaatsen voor fietsen vastgelegd op basis 

van een gemotiveerd voorstel van de aanvrager, met een minimum van twee 

parkeerplaatsen voor fietsen per gebouw.  

Deze plaatsen voldoen aan de volgende voorwaarden:  

1° ze zijn beveiligd;   

2° ze zijn gemakkelijk toegankelijk vanaf de openbare weg;   

3° ze zijn overdekt;   

4° ze zijn uitgerust met een geschikte voorziening om de fiets vast te maken. 

Bij gemeentelijke bouwprojecten zal steeds een esthetische en praktische, hoogkwalitatieve 

fietsenstalling geïntegreerd worden. 
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Buurtfietsenstalling (Antwerpen) Geïntegreerde fietsberging bij nieuwbouw/renovaties13 

   

Omvorming van lokalen tot buurtparking 

Diverse Franse steden hebben projectoproepen gedaan om ongebruikte lokalen om te vormen tot 

lokale fietsparkings. Deze aanpak laat toe om bestaande bebouwing te renoveren en in korte tijd 

en met beperkte budgetten een netwerk van buurtparkings uit te bouwen. 

In Bordeaux werd een oude parkeergarage in een woongebouw omgevormd tot collectieve 

fietspakring, la Bicycletterie. Fietsen wordt er efficiënt gestand dank zij een systeem met twee 

verdiepingen. De parking 24/24 open en beveiligd met een badge voor abonnees, à rato van 5€ 

per maand. 

 

Bron : Bordeaux - La Bicycletterie (bron : CERTU - InCité) 

In Lyon is een conciergeloge van 22 m² in een oud woongebouw in gedeelde eigendom 

omgevormd tot een parking voor 32 fietsen. 

                                                

13 Bron: Mobiel 21 – Fiets Suite 
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Source : CETE de Lyon - Architecte Paul Bacconnier 

Lille Métropole is een partnerschap aangegaan om de oude lokalen van Numéricable om te 

vormen: die dienen voor telecomapparatuur die echter compacter is geworden. Afhankelijk van de 

beschikbare ruimte, gaat het over lokale voor  20 tot 30 fietsen. 

 

Bron : stad Lille 

Stokkel 

Metrohalte Stokkel is een prioriteit op het vlak van fietsparkeren. Op dit moment is het aanbod 

ontoereikend voor de toenemende vraag. Onderstaande foto’s geven duidelijk aan dat almaar 

meer fiets aan verkeersbordpalen worden aangebonden omdat de fietsbeugels te vaak volzet zijn. 

Om optimaal comfort en veiligheid te bieden, moet een intermodaal knooppunt zoals Stokkel ook 

uitgerust zijn met overdekte stallingen en in voldoende aantallen om de aan vraag van 

middellange duur te beantwoorden (een dag). Nu zijn slechts een tiental overdekte plekken 

beschikbaar. Op lange termijn moet de gemeente de inrichting van een beveiligde parking 

voorzien van een honderdtal plaatsen, zoals bij stations (bv. Leuven, Gent…). 

Het toenemend gebruik van plooifietsen vergt ook nieuwe benaderingen voor fietsparkeren. Ter 

inspiratie kunnen we kijken naar het systeem Brompton Dock: een kluizensysteem over twee 

verdiepingen dat tot 4 fietsen kan stallen op de ruimte nodig voor één autoparkeerplaats. Het 

voordeel van de kluis is duidelijk: de fiets is beschermd tegen weersomstandigheden en vooral 

tegen diefstal. Meer info: http://www.bromptondock.co.uk/ 

http://www.bromptondock.co.uk/
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Systeem Brompton Dock aan het station van Guildford in de rand van Londen (bron : Brompton) 

 

   

  

 

 



 

Sint-Pieters-Woluwe – BYPAD audit + fietsactieplan tussenrapport oktober 2014 62 

2.5 Werkdomein C : Stimuleren van fietsgebruik 

Werkvelden : informatie, sensibilisatie, educatie 

Velen denken ook vandaag nog dat enkel goede infrastructuur fietsers aantrekt. Maar 

inspanningen voor een betere fietsbaarheid (infrastructuur voor rijden en stilstaan) moeten 

samengaan met inspanningen om het fietsgebruik te stimuleren. Jammer genoeg wordt de rol van 

communicatie in het veranderen van gewoonten van de burgers nog onderschat. Naast de 

investeringen in de fietsbaarheid (fietsnetwerk, infrastructuur, fietsparkeeraanbod) is er ook nood 

aan de promotie van fietsgebruik om meer mensen op de fiets te krijgen. Onder fietspromotie 

vallen acties rond informatieverspreiding, sensibilisatie en educatie die zowel gericht zijn naar het 

grote publiek als naar zeer gerichte doelgroepen (vb. scholieren, werknemers, …).  

De promotiemaatregelen hebben de bedoeling om: 

- Bestaande fietsers te belonen (incentives, imago, …) 

- De prille fietsers te motiveren : overtuigen van recreatieve fietsers of mensen die zich 

slechts af en toe met de fiets verplaatsen.  

- Potentiële fietsers te overtuigen: rationele argumenten geven, incentives, … 

 

2.5.1 Actiepistes 

Gemeentekrant 

Het eerste communicatiekanaal is Wolumag dat potentieel de hele bevolking bereikt. 

Fietsberichtgeving zal zich moeten inpassen in de gevolgde journalistieke lijn: vooral aankondiging 

van evenementen. De mobiliteitscel moet, in overleg met de redactie, de potentiële fietsthema’s 

bepalen, en met een zekere regelmaat inlassen. 

- Uitvoerige voorstelling van het Fietsplan, met aankondiging van acties in de volgende jaren 

- Daarna korte artikeltjes om realisaties aan te kondigen, een binnenkort aan te vatten of te 

beëindigen actie, de inhuldiging van fietsinfrastructuur of een fietsenstalling, de uitreiking 

van fietsbrevetten enz. 

- Aankondiging van initiatieven door de verenigingen, minstens 2 maanden vooraf te melden 

- Artikels over bewoners die dagelijks de fiets gebruiken of die getuigen hoe ze zijn beginnen 

fietsen, als inspirerende aanmoediging voor potentiële fietsers 

- Systematisch gebruikt van het fietslogo van het BHG (I bike Bru) ofwel een te ontwikkelen 

gemeentelijk fietslogo. 

De website 

De mobiliteitsinformatie op de website van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe is op dit moment erg 

beperkt, weinig gestructureerd en onvoldoende georiënteerd naar de behoeften van de gebruikers. 

Om het leven van de bewoners te vergemakkelijken als (toekomstige) fietsers, is het cruciaal om 

een pagina te wijden aan de fiets en aan alle informatie over fietsen in de gemeente. We verwijzen 

als voorbeeld naar de website van de gemeenten Jette en Sint-Lambrechts-Woluwe die een aantal 

interessante rubrieken aanbieden. Hieronder een niet-uitputtende lijst van documenten en 

informatie die op zulk een webpagina thuishoort 
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- Informatie over de fietsvoorzieningen in de gemeente, zowel over weginfrastructuur 

(onderhoud, nieuwe voorzieningen;..) als over parkeren (nieuwe fietsboxen…). De 

webpagina kan bewoners ook toelaten om zich te informeren en te reageren bij openbare 

onderzoeken. 

- De publicatie van de fietsroutes (GFR en ICC) om hun gebruik te stimuleren 

- De publicatie van het Actieplan zodat de mensen kennis kunnen nemen van de acties die 

uit de Bypad Audit zijn voortgevloeid en zodat de gemeente ook een beter geïnformeerde 

feedback kan krijgen 

-  Bewoners de mogelijkheid geven om problemen te signaleren met onaangepaste 

weginfrastructuur of de slechts staat van de voorzieningen, via een online formulier, en dit 

initiatief promoten (via de fietsersverenigingen) om voldoende respons te genereren. Dit 

formulier laat de gemeente toe om haar inventaris van zwarte punt actueel te houden en 

haar acties zo goed mogelijk te plannen. Ook het gebruik van FixMyStreet kan worden 

gepromoot. 

- Een online formulier voorzien waar burgers een aanvraag voor een fietsbox kunnen doen. 

- Informatie over gewestelijke initiatieven om deze aan de bewoners van Sint-Pieters-

Woluwe kenbaar te maken. 

Sociale netwerken 

Sociale netwerken zoals Facebook en Twitter zijn aanvullende instrumenten bij de reeds 

aangehaalde traditionele media die nog weinig de jongste generaties aanspreken. Toch moet het 

fietspotentieel in de eerste plaats bij jongeren worden gezocht. De gemeente moet in het 

algemeen inzetten op sociale netwerken in haar communicatie met het grote publiek. Deze 

communicatie-instrumenten zijn niet duur en bieden het grote voordeel dat ze de interactie met de 

burger vergemakkelijken. Deze laatsten kunnen de gemeente vlot informeren over een 

mankement (problematische fietsroutes, overbezette fietsenstallingen…). Ze kunnen ook de 

burgerparticipatie bevorderen in het kader van openbare onderzoeken. Informatica kan iedereen 

helpen om deel te nemen aan de openbare besluitvorming, ook aan burgers die zich weinig 

verplaatsen om fysieke, materiële, familiale of professionele redenen. De gemeente heeft er 

belang bij om deze ICT-tools te ontwikkelen als aanvulling bij fysieke ontmoetingen tussen de 

gemeentediensten en de burgers. 

Voorbeeldfunctie 

Om geloofwaardig over te komen bij de burger, moet de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen. 

Daartoe moet zijn gemeentepersoneel informeren en hun fietsgebruik promoten. Dit wil zeggen 

dat deze worden gestimuleerd om voor specifieke acties zich veeleer per fiets dan per auto te 

verplaatsen. Een eerste stap is reeds gezet: de gemeente heeft recent douches ingericht voor het 

personeel. Deze diverse acties moeten deel uitmaken van de bedrijfsvervoerplan van de 

gemeentelijke administratie. 

Bedrijven 

Bedrijven zijn belangrijk mobiliteitsactoren. De gemeente moet ze dus sensibiliseren om het 

fietsgebruik van hun werknemers te promoten. De gemeente moet ook informatie over 

gewestelijke initiatieven bij de bedrijven verspreiden. 
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Intermodaliteit bevorderen 

De multimodale knopen (metro, tram/bus-knopen) hebben een belangrijk groeipotentieel als 

fietsbestemmingen. In dit kader is het van belang om deze polen te promoten en hun fietskwaliteit 

te verzorgen: 

- Stokkel 

- Trammuseum 

Deze promotie gebeurt bijvoorbeeld via de verspreiding van grafische documenten die mensen 

doen stilstaan bij de mogelijkheid om fiets te combineren met openbaar vervoer (zie hieronder). 

 

 

Partnerschappen 

Op het vlak van partnerschappen, moet de gemeente de rol spelen van doorgeefluik tussen 

verenigingen (VZW’s, jeugdbeweging, cultureel centrum enz.) en de diverse mobiliteitsactoren 

(politie, gewest…). Ze moet het initiatief nemen om de uitwisseling tussen deze diverse groepen te 

bevorderen. 

Partnerschappen zijn ook mogelijk voor meer specifieke communicatiecampagnes. Zo kan de 

gemeente boodschappen verspreiden vis de diverse communicatiekanalen van de verenigingen en 

vice versa, om kosten te besparen. 

2.5.2 Educatie 

Fietsopleidingen en brevetten 

De school vervult een cruciale rol in sensibilisering rond fietsgebruik. Toch neemt nog geen enkele 

school uit Sint-Pieters-Woluwe deel aan het fietsbrevet (zie dossier in bijlage) en ook andere 

opleidingsinitiatieven zijn schaars. Toch beschikt de Politiezone over een verkeersveiligheidspiste 

die hiervoor uitstekende diensten kan bewijzen. Om fietsen tot iets ‘normaals’ te maken bij 
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jongeren en om ze te leren veilig te fietsen volgens de verkeersregels, is een geïnstitutionaliseerde 

fietsopleiding in de lagere school onmisbaar. De gemeente moet de scholen ertoe aanzetten om 

zich hiervoor in te zetten en hun klassen (5de leerjaar is ideaal) laten meedoen aan het fietsbrevet. 

Kaarten met schoolfietsroutes 

De gemeente moet overleggen met de scholen om de fietsroutes (GFR en ICC), uitgewerkt in het 

actieplan en die de scholen bedienen  bekend te maken en te promoten. De Nederlandstalige 

scholen verspreidden vroeger een kaart onder ouders en leerlingen om fietsroutes bekende te 

maken en vooral om absoluut te vermijden plekken aan te geven. Deze kaart moet dringend 

worden geactualiseerd en ook worden verspreid bij de gemeentelijke en vrije scholen (zie model in 

bijlage). 

 

Schoolfietsroutekaart – Bron : Commune de Deinze 

Ontdek de gemeente 

Ook interessant is om inwoners, en vooral nieuwkomers, een ontdekkingsparcours aan te bieden 

langs fietsroutes en fietsvoorzieningen. 

De gemeente zal daarom ontdekkingsfietstochten organiseren, waarbij de focus ligt op het 

ontdekken en niet zozeer op het fietsen. Voor het plannen van deze fietstochten zal de gemeente 

de verschillende verenigingen aanspreken en de verschillende diensten en schepenen. Er wordt 

een standaardpresentatie ontwikkeld met de dienst communicatie. 

- Een ontdekkingsfietstocht van de gemeente, 1x per jaar, voor nieuwe inwoners en 

medewerkers, vb. tijdens de week van de mobiliteit 

- Een programma met twee of drie thematische fietstochten per jaar, eventueel gelinkt aan 

andere evenementen: ecologie, patrimonium, groene ruimte, openbare ruimte, sociale 

geschiedenis, architectuur, kinderen,…bestaande initiatieven worden hierin verwerkt, zoals de 

ontdekking van patrimonium per fiets, georganiseerd door Vélofiets in de Week van de 
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Mobiliteit. Hier gaat het wel degelijk om tochten op het grondgebied van de gemeente (geen 

excursies voor fietstoeristen). 

- Aankondiging in de gemeentekrant, de webpagina,… 

Elektrische fiets 

Tot slot is het ook onontbeerlijk om de nieuwe technologische ontwikkelingen mee te nemen, 

vooral de fiets met elektrische ondersteuning. De groei is spectaculair: vandaag is één verkochte 

fiets op 8 een elektrische fiets. Gezien het reliëf van de gemeente, is het potentieel bijzonder groot 

in Sint-Pieters-Woluwe. De gemeente moet overwegen om informatie- en opleidingssessies te 

organiseren voor deze fietsen, die zekere snelheidsrisico’s inhouden. De e-fiets is een niet te 

verwaarlozen alternatief voor burgers die terugschrikken voor de klassieke fiets omwille van 

comfort (transpiratie) of fysieke inspanning. Hij is ook een oplossing voor minder mobielen. Zoals 

gezegd is het aandeel 65-plussers in de gemeente er groot: dit is dan ook de eerste doelgroep om 

op te mikken.  

Premies voor de aankoop van een e-fiets zijn een politiek delicate kwestie. Vooreerst vergt dit 

aanzienlijke budgetten om de vraag te kunnen volgen. Vervolgens is nog niet aangetoond dat dit 

het dagelijks gebruik bevordert, omdat sommigen deze fiets voorbehouden voor recreatie. Vaak 

worden de premies toegekend rekening houdend met het gezinsinkomen: het is niet de bedoeling 

om korting te geven op een reeds geplande aanschaf die ook zonder die korting gebeurd zou zijn. 

2.6 C1. Werkdomein D: fietsbeleid verankeren 

Werkvelden organisatie, middelen en personeel, evaluatie 

2.6.1 Doelstellingen voor organisatie 

Om het fietsbeleid te laten slagen is het absoluut nodig dat deze goed in de geesten en structuren 

verankerd is, dat de financiële en personele middelen ter beschikking staan en een effectieve 

opvolging te verzekeren. Daartoe behoort: 

- Het fietsbeleid integreren in de algemene mobiliteitspolitiek en de gemeentelijke 

ontwikkelingsvisie 

- De financiële en personele middelen voor de coördinatie en opvolging van de uitvoering 

- Instrumenten en procedures vestigen waarmee de gebruikers geraadpleegd worden, de 

transversale coördinatie binnen de administratie en het zoeken van partners 

 

2.6.2 Fietsersbehoeften 

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe beschikt vandaag over te weinig informatie over de gebruikers 

en het gebruik van de fietsvoorzieningen. Om dit te verbeteren, zijn diverse maatregelen te 

nemen. 

Fietscommissie en fietswerkgroep 

Om een constructieve samenwerking uit te bouwen tussen gebruikers en de gemeente, moeten 

overlegvergaderingen worden opgezet. Die kunnen de vorm aannemen van een commissie (gewijd 

aan de actieve modi of uitsluitend aan de fiets) of van een werkgroep; de vergadering kunnen 

geregeld of af en toe worden georganiseerd: het belangrijkste is dat er een platform komt waar de 

fietsactoren hun visie kunnen laten horen (verenigingen, gebruikers…). Van haar kant pleit de 

gemeente voor een gezamenlijke commissie van de drie gemeenten die de politiezone vormen 
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(Sint-Lambrechts-Woluwe, Etterbeek en Sint-Pieters-Woluwe). Deze samenwerking is zeker 

relevant, in het bijzonder om de « zwarte punten » aan te pakken (zoals Montgomery), toch lijkt 

het bijeenbrengen van de voornaamste politieke actoren, de administraties end e burgers van drie 

gemeenten erg lastig en optimistisch op korte termijn. Het Actieplan beklemtoont het belang van 

een commissie, zonder zich uit te spreken over de meest geschikte schaal hiervoor. 

Burgerparticipatie 

Naast een commissie is het ook essentieel om de gewone burger ertoe aan te moedigen feedback 

te geven over gebrekkige fietsinfrastructuur en te reageren op openbare onderzoeken. Nu weten 

noch te weinig mensen dat ze hun visie en suggesties aan de gemeente mogen melden. Hiertoe is 

uiteraard de website een krachtig instrument (bv. door een online formulier). De gemeente kan 

ook een enquête verspreiden via Wolumag of de culturele centra. Deze tevredenheidsenquête (die 

de enquête van de Fietsersbond in bijlage) kan ook door fietser op het terrein te ondervragen 

(avondspits, wanneer ze meer tijd hebben om te stoppen). 

Fietsersverenigingen 

De gemeente zal de fietsersverenigingen die in de gemeente actief zijn (vb. Gracq) promoten via 

bovenstaande kanalen. Deze verenigingen beleven de infrastructuur dagdagelijks op het terrein, 

zijn vaak een ware schat aan informatie voor de gemeente en moeten worden gepromoot, in de 

eerste plaats bij jongeren en nieuwe inwoners. 

2.6.3 Verantwoordelijkheid en coördinatie 

Buurgemeenten 

Ook de samenwerking met buurgemeenten is essentieel, vooral om de continuïteit van 

voorzieningen en routes te garanderen. In het bijzonder is samenwerking met de gemeente 

Oudergem cruciaal om af te stemmen over de fietsvoorziening op de Zwartkeeltjeslaan. In haar 

Gemeentelijk Mobiliteitsplan heeft de gemeente Oudergem deze geselecteerd als ICC. De 

Zwartkeeltjeslaan is interessant om via geleidelijk hoogteverschil een verbinding te maken met de 

Groene Wandeling en de rest van de gemeente, met minimale inspanning. 

Gewest 

Algemeen is het van groot belang de banden met het Gewest aan te halen opdat dit snel de 

gewestelijke fietsroutes (GFR) afwerkt. 

Daarnaast is het interessant om het Gewest te vragen uitwisselingsbijeenkomsten te organiseren 

met alle Bypadgemeenten. Zo kunnen deze hun ervaringen delen en nadenken over 

gemeenschappelijke projecten. 

2.6.4 Het fietsbeleid op papier 

Fietsen wordt niet vermeld in de beleidsverklaring: geen positief teken voor de burger. In de 

toekomst is het belangrijk om uit te gaan van het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar 

vervoer en privévervoer) in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. 

2.6.5 Middelen en actoren 

Politieke actoren / beleidsmakers 

Om ervoor te zorgen dat de fiets systematisch een plaats vindt in het denken over infrastructuur 

van de gemeentelijke beleidsmakers, moet een terreinbezoek worden georganiseerd. Gemeenten 

zoals Gent en Leuven hebben talloze fietsmaatregelen ingevoerd die kunnen worden overgenomen 
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in een gemeente zoals Sint-Pieters-Woluwe. Daarom is het belangrijk dat politieke actoren 

(burgemeester en schepenen) en gemeentepersoneel verantwoordelijk voor fiets en voor 

infrastructuur een volledig dag de tijd uittrekt voor dit soort bezoeken. Andere gemeenten doen dit 

geregeld en ervaren hoe doeltreffend die zijn. 

Technici en ambtenaren 

 Vélo-City (Nantes) 

De deelname van 2 CEMA en/of een politiek verantwoordelijke van de gemeente aan conferentie 

Vélo-City in Nantes (juni 2015) is een uitstekende gelegenheid voor mobiliteitsadviseurs om bij te 

blijven bij de jongste ontwikkelingen en innovaties (technologisch, politiek…) rond fietsbeleid. 

 Onderhoud van de infrastructuur 

Het is van belang om gemeentepersoneel te sensibiliseren voor het onderhoud en het 

schoonmaken van fietsvoorzieningen (sneeuw, bladeren…) en om problemen te melden. Voldoende 

mensmiddelen moeten inzetbaar zijn om technici en ambtenaren toe te laten opleidingen te volgen 

rond het reglementair kader en de nieuwste ontwikkelingen (de opleidingsmodule fietsmanager 

voor CEMA). 

Politie 

De politie moet worden gemobiliseerd binnen het kader van haar taken. De gemeente moet de 

politie aanmoedigen om 

- Sensibilisatiecampagnes te voeren voor het eerbiedigen van fietsers (fietsinfrastructuur, 

overdreven snelheid…) 

- Een of meer fietsbrigades in te zetten. Een fietsbrigade staat in de eerste plaats dichter bij 

de fietsende burger. Vervolgens is het een niet te versmaden promotiemiddel bij de 

bevolking. 

- Deel te nemen een de fietswerkgroep. 

Het Villo-aanbod uitbreiden 

Villo is een flexibele oplossing voor het occasioneel fietsgebruik. Het wordt ook gezien als een 

vorm van sensibilisatie, die de zichtbaarheid van de fiets in de openbare ruimte vergroot en 

normaliseert, en zo zin geeft om te testen. 

In de gewestelijke evaluatie van Villo blijkt dat de niet-gebruikers van Villo vooral niet durven 

fietsen in de stad en doorgaans wel vertrouwen hebben in het systeem: infrastructurele werken en 

fietsbaarheid blijven dus van primordiaal belang. De evaluatie stelt echter vast dat Villo een 

statistisch marginale oplossing blijft, die 4% van alle fietsverplaatsingen in het gewest uitmaakt. 

Niettemin is het huidige aanbod in Sint-Pieters-Woluwe nog te beperkt in de omgeving van de 

Tervurenlaan. Op dit moment zijn onderhandelingen aan de gang voor 5 nieuwe standplaatsen 

- Tramhalte Madoux (kruispunt Tervurenlaan / Madouxlaan) 

- Rotonde Tibet (kruispunt Mooibos en Grote Prijzenlaan) 

- Tramhalte Luchtvaart (kruispunt Luchtvaartlaan en Orbanlaan) 

- Metrohalte Stokkel (kruispunt Hinnisdaellaan en d’Ophemlaan) 

- Bushalte Konkel (begraafplaats) 
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De gemeente zal alles in het werk stellen om deze dossiers zo snel mogelijk te laten afhandelen en 

zo snel mogelijk deze stations te kunnen inhuldigen. 

Fietshandelaars 

De fietshandelaars promoten is belangrijk: kun terreinkennis (concrete evaluatie van 

voorzieningen) en hun kennis van de diverse actoren is bijzonder nuttig. Zij zijn te beschouwen als 

geprivilegieerde gesprekspartners voor de gemeente. Het is dus cruciaal om ze ook uit te nodige 

om de hierboven voorgestelde werkgroep. Bovendien is het van belang om ze een zekere 

zichtbaarheid te bieden in de gemeentelijke communicatie (website en gemeentekrant). De 

gemeente heeft reeds een eerste samenwerking gerealiseerd bij de operatie Cherry on the Bike. 

Fietspunt 

Op langere termijn is de creatie van een fietspunt (parkeren, verhuur, herstellingen) aan 

metrohalte Stokkel te overwegen (intermodale pool, handelspool en nabijheid van de groene 

wandeling). 

Structurele financiering 

Een structurele financiering van het fietsbeleid organiseren. De financieringswijze van het 

fietsbeleid maakt het moeilijk om er een specifiek budget aan toe te kennen. Toch kunnen een 

aantal budgetlijnen duidelijk worden geïdentificeerd: promotie, parkeren, markeringen, acties uit 

het fietsactieplan. Deze posten kunnen jaarlijks worden gebudgetteerd en progressief worden 

verhoogd. 

Evaluatie van de uitvoering 

De uitvoering en opvolging van het fietsactieplan zullen worden verzekerd door de 

verantwoordelijken en de bestaande structuren. De verantwoordelijke CEMA van de 

mobiliteitscel zal ook de coördinator van het Fietsplan zijn. Hij volgt de uitvoering op en neemt het 

initiatief op zich. Zijn taken zijn: 

- Het horizontale overleg voor de infrastructuurprojecten garanderen. Jaarlijks organiseert 

deze werkgroep een overleg specifiek voor het fietsactieplan om de balans op te maken en 

het komende jaar te plannen. De coördinator verzekert ook het overleg met externe 

actoren (BHG, MIVB, BELIRIS, buurgemeenten) opdat zij met het fietsactieplan rekening 

kunnen houden in hun projecten. 

- Een overleg voor promotie opstarten, waarin de verschillende diensten, schepenen en 

externe actoren (scholen, verenigingen) samenkomen. 

- De plaatsing van fietsstallingen coördineren, om de vraag, het aanbod, de normen en de 

opvolging te garanderen (zie paragraaf ‘Parkeren’). 

- De jaarlijkse balans van realisaties en obstakels opmaken. De balans zal voor raadpleging 

de Commissie VéloFiets worden voorgelegd en ter goedkeuring aan het 

schepencollege. 

- Jaarlijkse evaluatie van de workload evalueren en van de nood aan versterking van de 

mobiliteitscel. Deze evaluatie wordt in het jaarlijks Strategisch plan van de dienst Mobiliteit 

geïntegreerd, die analyseert of de verhouding tussen workload en personeel toereikend is. 

De evolutie van het fietsgebruik meten 

Regelmatig cijfermateriaal over rijdende en stilstaande (geparkeerde) fietsen laat toe het volgende 

te meten: 
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- Globale evolutie van fietsgebruik en 

- De lokale impact van een interventie (“Zijn er meer fietsers sinds de aanleg van het fietspad”) 

De gemeente zal enkele bijkomend vaste telpunten aanduiden, vanuit volgende principes: 

- Strategische punten kiezen op (lokale of regionale) fietspaden, bij voorkeur ‘verplichte’ 

doorkomstpunten (spoorwegovergang) 

- Onmiddellijke tellingen (voor de heraanleg, ter vergelijking van voor en na) en ze minstens 

twee keer per jaar herhalen (lente, herfst). 

- Toepassen van de methodologie van het Fietsobservatorium, eventueel verfijnd volgens de 

locatie. 

- Gemeentelijk personeel, vrijwilligers of beide hiervoor inzetten, begeleidt door het 

Fietsobservatorium 

De gemeente kan aan het Gewest voorstellen om deze punten toe te voegen aan het 

Fietsobservatorium ofwel ze zelf uitvoeren. Deze telpunten geven beter inzicht in de omvang 

van de vraag. Een mogelijk voorstel: 

- Leopold II Square, kruispunt van de GFR en het tweerichtingsfietspad op de Tervurenlaan 

- Koning Boudewijn Square 

- Bosstraat, ter hoogt van het kruispunt met de Anjoulaan en de Grote Prijzenlaan 

- Groene Wandeling: na de brug over de Woluwe in de richting van het park 

De gemeente dient ook regelmatig de bezettingsgraad van de parkeervoorzieningen te 

evalueren. 

- Fietsaanleunbeugels in de nabijheid van kernen (straal 500m), jaarlijks of vaker op het 

piekmomenten: aantal beugels (overdekt/niet-overdekt), aantal fietsen dat aan de beugels is 

vastgemaakt, het aantal fietsen dat ‘wild’ geparkeerd is 

- Openbare fietsenstallingen buiten de openbare weg – op privéterrein, op binnenterrein van 

appartementen, buurtfietsenstalling – min. Jaarlijks op piekmomenten. 

Ten slotte is het aanbevolen om een tevredenheidsenquête uit te voeren bij de fietsers (zie 

voorbeeld Fietsersbond in bijlage). Dit kan door fietsers staande te houden op straat (avondspit), 

via de gemeentelijke website, via de gemeentekrant en/of vis fietsverenigingen, eerste 

aanspreekpunt van de fietsers. 
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2.7 Actietabel 

 Beschrijving actie Verantwoordelijk Partner(s) Termijn 

A1 De uitvoering van de GFR’s afwerken (routes en inrichting) Gewest Gemeente  

A2 
Een structurerend netwerk bepalen (ICC-routes laten goedkeuren door de 

werkgroep) 
Gemeente   

A3 ICC’s aanleggen op basis van de aanbevelingen in het actieplan Gemeente   

A4 Voorrang geven aan de routes die multimodale polen verbinden Gemeente   

A5 Dumonplein herinrichten, rekening houdend met de fietsbaarheid Gewest Gemeente  

A6 Een lijst van zwarte punten aanleggen en actueel houden Gemeente Verenigingen  

A7 Deelnemen aan pilootprojecten rond voorzieningen (fietsstraat etc.) Gemeente Gewest  

B1 Tellingen organiseren van de bezettingsgraad van fietsparkeervoorzieningen Gemeente Wijkagenten, verenigingen  

B2 Parkeeraanbod in Stokkel uitbreiden (middellange duur) Gemeente MIVB, Gewest  

C1 Met regelmaat de fiets belichten in Wolumag Gemeente   

C2 
Een specifieke fietspagina creëren op de website (of gewijd aan de actieve modi) en 

sociale netwerken ontwikkelen 
Gemeente   

C3 Bedrijven sensibiliseren voor fietsgebruik Gemeente Bedrijven  

C4 Intermodaliteit bevorderen Gemeente   

C5 Communicatiepartnerschappen aangaan met geprivilegieerde actoren Gemeente Pro Velo, scholen  

C6 Scholen stimuleren om deel te nemen aan het fietsbrevet Gemeente Scholen  

C7 
Schoolfietsroutekaart actualiseren, incl. te vermijden punten en verspreiden bij alle 

ouders en kinderen 
Gemeente   
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 Beschrijving actie Verantwoordelijk Partner(s) Termijn 

C8 Een dag ‘ontdek de gemeente’ organiseren voor nieuwe inwoners Gemeente   

C9 Initiatie-evenementen rond de e-fiets organiseren Gemeente Verenigingen  

D1 Een fietscommissie of fietswerkgroep opzetten (met geprivilegieerd actoren) 
Gemeente Verenigingen, politie, fietshandelaren, 

buurgemeenten 
 

D2 Burgers aanmoedigen om feedback te geven rond fietsvoorzieningen Gemeente   

D3 Fietsverenigingen promoten (vooral bij nieuwe inwoners en jongeren) Gemeente Verenigingen  

D4 Samenwerken met buurgemeenten om continue fietsvoorzieningen aan te bieden Gemeente Buurgemeenten  

D5 Contacten met het BHG versterken Gemeente Gewest  

D6 Het STOP-principe inschrijven in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid Gemeente   

D7 Een terreinbezoek organiseren met de beleidsmakers Gemeente   

D8 Deelname van beide CEMA aan de conferentie Vélo-City (Nantes) Gemeente   

D9 Sensibilisering van arbeiders voor het onderhoud van de fietsvoorzieningen Gemeente   

D10 De politie mobiliseren Gemeente Politie  

D11 Het Villo-aanbod uitbreiden Villo Gemeente, Gewest  

D12 De communicatie met de fietshandelaren versterken Gemeente   

D13 Fietshandelaren promoten Gemeente   

D14 De oprichting van een Fietspunt onderzoeken Gemeente   

D15 Structurele financiering organiseren Gemeente   

D16 Evaluatie van de uitvoering Gemeente   

D17 Evaluatie van het fietsgebruik (tellingen) Gewest Gemeente  
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