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INLEIDING

Een fietsrapport!
Waarom is het zo belangrijk om te blijven 
doorgaan een echt fietsbeleid te ontwikkelen? 
Uiteraard als dienst aan de inwoners, de 
fietsende Antwerpenaren. Toch minstens 
150.000 inwoners van de stad (*). En voor de 
andere Antwerpenaren, die staan te trappelen 
de voordelen van fietsen te ontdekken! 

Want fietsen in Antwerpen moet uiteindelijk 
vanzelfsprekend, veilig en vlot worden. Fietsende 
Antwerpenaren willen geen verklaringen voor 
problemen, geen uitleg voor waarom iets niet kan 
gerealiseerd worden, of waarom veranderingen met 
horten en stoten gaan. Ze willen vlot en veilig van A 
naar B geraken. Herkenbare fietspaden, van uniforme 
kwaliteit. Ze zijn niet geïnteresseerd in welke weg 
gewestelijk is en welke stedelijk, of hoe het zit met de 
trams. Ze willen oplossingen. En ze kijken daarvoor 
naar de stAd.

Een handig hulpmiddel dat de gestage evolutie naar 
fietsstad helpt opvolgen, en dat bovendien weinig kost 
is het fietsrapport. Al te vaak werd aangekondigd dat 
Antwerpen binnen een bepaalde termijn fietsparadijs 
zou worden. En even vaak werd het daarna muisstil. 
De aandacht verslapt, er is een ander bestuur, er 
zijn prangender problemen. Wat ook de reden is, de 
fietsers, en bij uitbreiding de hele stad, zijn het kind 
van de rekening.

Zo gaat dat heel vaak met intenties: een wervend 
project anno 2000, is in 2010 niet meer aan de 
orde van de dag. Een fietsrapport echter, is een 
weerkerende oefening: het laat toe de focus te 
behouden, en aan te scherpen.

Want het fietsrapport verplicht de stad op regelmatige 
tijdstippen even in de helikopter te kruipen om een 
overzicht te krijgen van de stand van zaken. Daarmee 
kan rapport na rapport de vooruitgang vastgesteld 
worden die recent geboekt werd, en kunnen de 
doelstellingen geformuleerd worden voor de volgende 
periode. 

(*) Onderzoek naar het Verplaatsingsgedrag Antwerpen, 2000 - 
http://www.mobielvlaanderen.be/ovg/ovg3.php
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Belangrijk is dus dat deze oefening regelmatig 
gebeurt, bijvoorbeeld tweejaarlijks. Na verloop van 
tijd wordt de trend vanzelf duidelijk. Zo zie je je 
inspanningen als stadsbestuur beloond en worden de 
ingezette middelen verantwoord.

Antwerpen zou hiermee het voorbeeld volgen van 
onder andere Kopenhagen en Amsterdam, en het zou 
een trendsetter worden in Vlaanderen.

De Fietsersbond wil het goede voorbeeld geven, de 
haalbaarheid van deze oefening aantonen, en bij 
het begin van het schooljaar de stAd haar eerste 
fietsrapport en opdrachten geven. 

We willen in geen geval het vermanend vingertje 
opsteken en de les spellen! Daarvoor respecteren we 
al te zeer de inzet van hen die nu al alles geven om 
de fiets zijn terechte plaats te geven. Fietsersbond wil 
prikkelen, stimuleren, kortom: een bijdrage leveren 
om het fietsbeleid op een hoger niveau te tillen.

De inspanning nodig voor de opmaak van een 
fietsrapport, betaalt zich direct terug. De schaarse 
middelen kunnen ingezet worden waar er de meeste 
nood aan is. Een fietsrapport is eigenlijk ook makkelijk 
te maken: de gegevens liggen voor het grijpen. 

Er zijn objectieve, feitelijke gegevens waarover de 
stAd beschikt. Het aantal kilometer fietspad, de 
uitgaven voor (her)aanleg en voor onderhoud, de 
gegevens over ongevallen met fietsers, het fietsbezit, 
de kwaliteit van fietspaden, de fietsparkeerplaatsen. 
En heel belangrijk, het aandeel van de fiets in de 
modal split, het marktaandeel van de fiets zeg maar. 
En waarom niet de reistijden tussen districten langs 
de hoofdfietsroutes in de stad?

Daarnaast zijn er de subjectieve gegevens, de 
fietsbeleving van de Antwerpenaren. De redenen 
om te fietsen, of om niet te fietsen. Het imago van 
de fiets. Enquêtes of marktonderzoeken zijn hier de 
aangewezen methode. 

Gegevens, objectief of subjectief, moeten herhaalbaar 
zijn en wetenschappelijk-statistisch correct verzameld 
worden. Alleen zo wordt na meerdere edities van het 
fietsrapport een beeld duidelijk van de effecten van 
het gevoerde beleid. Het geheel van deze data moet 
de stAd inzicht geven in de verzuchtingen van de 
fietsende Antwerpenaren en de barrières die anderen 
tegenhouden om ook op de fiets te stappen.

En het fietsrapport is ook een uniek uithangbord. Een 
signaal dat de fiets in de stad welkom is. Nee, dat de 
fiets gewenst is!

Dit fietsrapport is nu nog een initiatief van de 
vrijwilligers van Fietsersbond afdeling Antwerpen. De 
hoofdmoot van het fietsrapport is de neerslag van een 
bevraging van meer dan 750 personen aan de hand 
van de vragenlijst in bijlage 1, voor het overgrote deel 
fietsende inwoners van Antwerpen. De scores in dit 
fietsrapport zijn de weerspiegeling van hun mening.

Maar: We zijn ervan overtuigd dat het de stAd, en niet 
de Fietsersbond, is die in de toekomst zo’n rapport 
moet verzorgen! Toch zullen we niet aarzelen om in 
2012 opnieuw een rapport op te stellen, moest dat 
nodig zijn.

Antwerpen, 10 september 2010
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Samenvatting
De fiets is aan een opmars bezig. Leenfietsen 
veroveren de steden en in tijden van 
klimaatverandering en dure energie wordt de 
fiets herontdekt.

De 200.000 dagelijkse verplaatsingen met de fiets 
houden de stad gezond. Stel je voor dat die groep 
terug in de auto stapt, niemand zou nog vooruit 
geraken! Omgekeerd zou een verdubbeling van het 
fietsgebruik ook een beduidend verschil maken voor 
de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Antwerpen. 
En zelfs dan zitten we nog niet op het niveau van 
Amsterdam of Kopenhagen, er is dus nog groeimarge 
voor de fiets in Antwerpen!

De fiets is voor elk wat wils. Is goed voor gezondheid 
en welbevinden. Is sociaal, want je staat direct in 
contact met je omgeving. Is goedkoop, jaarlijks 
onderhoud kost minder dan één tank benzine en 
dus drempelverlagend. De fiets vervuilt ook niet, 
terwijl gemotoriseerd verkeer fijn stof achterlaat 
in de stedelijke canyons (smalle straten met hoge 
bebouwing) en kostbare openbare ruimte in beslag 
neemt.

Meer fietsers betekent meer ruimte voor mensen die 
echt niet zonder wagen kunnen. De stad blijft dankzij 
fietsers bereikbaar, aantrekkelijk, en dus economisch 
performanter.

Met andere woorden: een stad als Antwerpen zonder 
fietsers, zou een ramp zijn. Die stad heeft er dus alle 
belang bij haar fietsers in de watten te leggen, en er 
alles aan te doen om bij haar inwoners drempelvrees 
tegenover de fiets weg te werken.

Ongeveer 12,7% van de verplaatsingen in Antwerpen 
gebeurt per fiets. Dat cijfer dankt het vooral aan 
de scholieren, waarvan 34% met de fiets gaat. Op 
volwassen leeftijd wordt de fiets helaas te snel aan 
de kant geschoven: in het woon-werk verkeer haalt 
de fiets nog een aandeel van 12,1% (*). Het aantal 
fietsers kan dus nog scherp omhoog.

SAMENVATTING

Om fietsgebruik te stimuleren moet je in de huid 
kruipen van de (potentiële) fietser. Waar verlangt die 
naar? Wat stoort hen, welke drempels zijn er? Daarom 
is het een goed idee regelmatig een bevraging te 
houden bij de fietsers, en de potentiële fietsers! En 
deze regelmatig te herhalen!

De peiling van Fietsersbond Antwerpen heeft 
niet de pretentie een statistisch verantwoord 
wetenschappelijke beeld te geven: ze bereikte vooral 
de nu al enthousiast fietsende Antwerpenaar.

Maar daarom is de uitkomst niet waardeloos! Meer 
dan 750 fietsers-in-’t-stad vulden van midden juli 
tot eind augustus 2010 de vragenlijst in. Dat is al 
significant, en dus biedt de peiling al zeer relevante 
informatie.

In bijlage 1 vind je de vragenlijst die we voorlegden.

Het allerbelangrijkste cijfer dat je moet onthouden 
is de gemiddelde score op de vraag “Wat vind je van 
Antwerpen als fietsstad op schaal 1 tot 10?”

Nu is dat maar een cijfer. Het gaat er niet om de 
stAd «te buizen» en met een ezelsoor in de hoek te 
zetten! Over 2 jaar herhalen we de oefening, en 2 
jaar later opnieuw, enzovoort. Een fietsbeleid dat 
resultaatgericht werkt, zal worden beloond met een 
stijgende trend.

(*) Onderzoek naar het Verplaatsingsgedrag Antwerpen, 2000 - 
http://www.mobielvlaanderen.be/ovg/ovg3.php
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De staafgrafiek hiernaast toont de verdeling van 
de score van individuele deelnemers, uitgedrukt in 
percenten.

Iets minder dan 20% gaf de score 4. Telkens net iets 
meer dan 20% gaven een 5 of een 6. Verder valt op 
dat veel meer deelnemers een zeer lage score geven, 
dan dat er zijn die een zeer hoge score geven. Zij 
vinden dus dat er nog een lange weg af te leggen 
valt vooraleer Antwerpen zich fietsstad mag noemen. 
Tenzij je wil beweren dat dit allemaal zeurkousen zijn 
voor wie het glas half leeg is?

En tegenover deze groep staan maar heel weinig 
mensen die vinden dat de stAd het uitzonderlijk goed 
doet. Niemand gaf de perfecte score.

Dat de deelnemers aan de enquête geen zwartkijkers 
zijn, wordt bevestigd door de vaststelling dat velen 
van hen toegeven dat er vorderingen worden 
gemaakt. 

Op de vraag hoe men de situatie voor de fiets in 
Antwerpen evalueert in vergelijking met die van 2 
jaar geleden antwoordde een ruime helft van de 
ondervraagden dat er verbetering merkbaar is. 
Eén derde vindt dan weer dat er geen beduidende 
vooruitgang is. Een heel kleine minderheid (van 1 op 
30) ziet zelfs een achteruitgang.
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Andere belangrijke cijfers in dit rapport

Dit zijn de scores voor elk van de 5 onderdelen van 
het fietsbeleid waarover we de deelnemers aan de 
enquête ondervroegen. Op elk van de onderdelen 
wordt nadien dieper ingegaan.

De gemiddelde score voor het aspect 
veiligheid van de fietsers. 

(Veiligheid = zwarte punten wegwerken, 
brede en afgescheiden fietspaden aanleggen, 

veilige routes voorzien, ...)
 

De gemiddelde score voor het aspect 
communicatie rond fietsen. 

(Communicatie = aandacht voor fiets en 
fietsbeleid in publicaties van de stad, 

organisatie van fietshappenings, 
doelgroepenbeleid en uitgave fietskaart) 

 

De gemiddelde score voor het aspect 
anti-fietsdiefstal. 

(Anti-fietsdiefstal = preventie en opsporing)
 

De gemiddelde score voor 
het aspect fietsinfrastructuur. 
(Fietsinfrastructuur = aanleg en 

onderhoud van fietspaden, 
aanpak van gevaarlijke kruispunten)

 

De gemiddelde score voor het aspect stallingen.
(Stallingen = aantal, bereikbaarheid, 

aanpak achtergelaten fietsen)
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Infrastructuur
Het hoofdvak! Hier begint het allemaal mee… 
Het alfa en het omega van het fietsbeleid 
zeg maar.

De fiets heeft evenveel recht op aangepaste 
infrastructuur als andere transportmodi. Dat wil 
zeggen, een netwerk voor de fiets dat logisch in 
elkaar zit, dat herkenbaar is, en zonder absurditeiten 
of obstakels én dat veilig en comfortabel is. Want die 
zijn nu legio. Nochtans is goede fietsinfrastructuur 
helemaal niet duur, toch niet in vergelijking met 
infrastructuur voor auto of tram.

Veilige, logische en herkenbare fietsinfrastructuur 
zal meer mensen aanzetten vaker de fiets te kiezen 
boven de auto. Mensen nemen pas de fiets als dat 
veilig en vlot kan. 

Terzake nu.

Hoeveel kilometer fietspad ligt er in Antwerpen? 
Enkele honderden kilometer zeker. Ter vergelijking: 
in Kopenhagen 389 kilometer (*). Dat toont eigenlijk 
aan dat Antwerpen een netwerk heeft dat misschien 
wel lang genoeg is, maar er toch niet in slaagt 
mensen te verleiden de fiets op te stappen!

Met lengte is overduidelijk niet alles gezegd: hoe 
zit het met de kwaliteit? Hoe ervaart de fietser het 
fietspad? Want fietspad en fietspad is twee! Is het 
fietspad voldoende breed, is er een goede afscheiding 
van het gemotoriseerde verkeer?

En ook: zijn de huidige fietspaden in lijn met de visie 
van de stad? Want, als de stad meer mensen op 
de fiets ambieert tegen bijvoorbeeld 2025, zijn de 
fietspaden die vandaag aangelegd worden, dan ook 
voorzien op de aantallen fietsers die in de toekomst 
verwacht of geambieerd worden? Een goed voorbeeld 
hiervan is de opkomst van fietskarren. Je ziet er 
de laatste jaren meer en meer opduiken. Prima, 
want zo kan je ook boodschappen doen en kinderen 
vervoeren zonder auto. Maar dan houdt de stad bij 
het ontwerpen van fietspaden best rekening met deze 
evolutie…

Wat betreft het aspect kwaliteit, voerde Fietsersbond 
Antwerpen in de periode herfst 2008 - lente 2009 
een audit uit over de kwaliteit van de fietspaden. 
Daarvoor gebruikten we een speciaal ontworpen 
fiets uitgerust met trillingsmeter. De resultaten zijn 
bepaald schokkend, en dat mag je letterlijk nemen 
wanneer je er met een fiets over rijdt! Ook de breedte 
is niet altijd aangepast aan het volume fietsers dat er 
passeert.

Ongeveer twee derde van de fietspaden in Antwerpen 
voldoet niet qua fietscomfort. Enkel asfalt scoort 
gemiddeld een voldoende.

(*) Copenhagen Bicycle Account 2008
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De resultaten staan ook netjes online. Neem een 
kijkje op fietscomfort.openstreetmap.be .

Uit deze audit bleek, niet geheel verrassend, dat enkel 
asfalt consistent een aanvaardbaar fietscomfort levert. 
Alle andere materialen, van kasseien over klinkers 
tot stoeptegels scoorden matig tot slecht. Een veel 
voorkomend probleem bij klinkers en stoeptegels is 
dat deze na verloop van tijd verzakken en dat vertaalt 
zich in sterke afname van het comfort.

En uiteraard zijn ook borduren bij oversteken nefast 
voor het rijcomfort. Om nog te zwijgen van het feit 
dat je fiets er kapot van gaat.

In elk geval is een up-to-date inventaris van 
fietspaden en hun comfortindex in de hele stad nodig 
om onderhoud, aanleg en heraanleg te plannen, en de 
middelen te voorzien.

De stAd wil in deze bestuurstermijn 100 kilometer 
nieuw fietspad (*). Dat is uiteraard lovenswaardig! 
De stad is goed op weg deze doelstelling te halen. 
Maar we maken deze kanttekening: waar worden 
de fietspaden aangelegd? Waar is er het meeste 
nood aan fietspaden? Waar zijn de meeste fietsers? 
In welke visie is dit gekaderd? En zijn er andere 
knelpunten die nijpender zijn?

Meer fietspaden, dat mag niet de enige doelstellingen 
zijn van het bestuur. Dat blijkt ook uit de enquête. 
We vroegen wat de absolute top-prioriteit is voor het 
beleid inzake infrastructuur.

Meer fietspaden is zeker een verzuchting, maar 
niet de belangrijkste. 1 op 3 vraagt vooral betere 
fietspaden. Dat strookt met de uitslag van de 
kwaliteitsaudit. 

En wat baat een fietspad van hoge kwaliteit en 
goed onderhouden, wanneer het de verbinding 
maakt tussen 2 gevaarlijke kruispunten? Het hoeft 
niet te verbazen dat bijna 1 op 5 vooral wenst dat 
gevaarlijke kruispunten worden aangepakt! Toch 
bekoort meer fietspaden ook bijna 1 op 5. Onderhoud 
van fietspaden (vegen van stuifzand of bladeren, 
ijsvrij houden in de winter) is primair voor 1 op 7. In 

(*) bestuursakkoord 2007-2012, p. 12, doelstellingen 61 en 63
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dat verband: welke zijn de concrete lessen van de 
voorbije 2 winters? Bestaat er nu een veegplan?

Verder vraagt 1 op 11 een duidelijk netwerk van 
fietspaden op het grondgebied, met duidelijke 
signalisatie. En slechts een heel kleine minderheid 
van 1% ziet het systeem van leenfietsen als prioritair. 
Dit is natuurlijk niet zo verwonderlijk: de meeste 
deelnemers aan de enquête hebben al lang een eigen 
fiets. De boodschap is niet dat leenfietsen ongewenst 
zouden zijn denken we. Verre van zelfs! Leenfietsen 
geven het signaal dat fietsen gewenst zijn in de stad. 
Maar in een stad waar het fietsbezit vrij hoog is, 
kunnen leenfietsen moeilijk verkocht worden als een 
beleidsdaad naar fietsers toe.

De meesten gaven de stad een score tussen 3 en 6 op 
10. Maar een vrij grote groep (meer dan 20%) geeft 1 
of 2 op 10…

De brug aan de Noorderlaan werd heraangelegd door 
de BAM. Fietsersbond Antwerpen heeft toen de brug 
klaar was, het fietspad grondig geëvalueerd. Er bleek 
wel het één en het ander aan te schorten, en we 
hebben onze opmerkingen overgemaakt aan de stAd.

De stAd heeft die ter harte genomen door bij de BAM 
aan te dringen aanpassingen uit te voeren. Duidelijk 
een signaal dat de stAd bezorgd is om het comfort en 
de veiligheid van de fiets. Hopelijk houdt ze voet bij 
stuk.

Toch kan het beter! De stAd moet korter op de 
bal spelen bij andere actoren, om kwaliteit van 
fietsinfrastructuur te bewaken. Dat begint bij de 
opmaak van het lastenboek, over de oplevering van 
werken, en eindigt bij het onderhoud nadien.

De heraanleg van de Dascottalei na werken aan 
de tram was een tegenvaller. Het fietspad was er 
helemaal stuk, bovendien werd er bij de herstelling 
gekozen voor fietsonvriendelijk materiaal, en bleven 
borduren het fietspad ontsieren.

De nieuwe Krugerbrug is een voorbeeld van hoe 
het wel kan. Brede dubbelrichting fietspaden, in 
asfalt. Geen onnodige ommetjes, geen storende 
niveauverschillen, slechts één keer voor het 
verkeerslicht staan. Prima! Ook de Montignystraat 
verdient een “eervolle” vermelding.
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Fietsdiefstal 
en -vandalisme
Ook hier is de vraag: wat zijn de cijfers? Wat 
is het aantal geregistreerde fietsdiefstallen? 
Aangiftes zijn maar een deel van het totaal: 
aan de hand van een representatieve bevraging 
kan het “dark number” van niet aangegeven 
diefstallen met een zekere betrouwbaarheid 
ingeschat worden.

Vervolgens kunnen stad en politie inzicht geven in 
de acties die ze ondernemen, en welke resultaten 
ze boeken. Hoeveel fietsen worden gegraveerd, 
wat bestaat er inzake opsporingsbeleid? Wat zijn 
redenen waarom zo weinig wordt gegraveerd, en zo 
weinig diefstallen worden aangegeven? Gebeuren 
er controles op gegraveerde fietsen, bijvoorbeeld 
tegen een register van gestolen fietsen? Hoeveel 
gestolen fietsen worden aan de rechtmatige eigenaar 
terugbezorgd?

En waarom niet punctueel lokfietsen gebruiken om 
een diefstallenplaag halt toe te roepen, bijvoorbeeld 
aan stations? Het is een beproefde methode in 
Nederland, en ook in België is het toegelaten onder 
voorwaarden! Waarschijnlijk zijn er zeer aannemelijke 
redenen waarom deze ideeën niet toepasbaar zijn. 
Maar fietsers zijn niet geïnteresseerd in praktische 
bezwaren. Fietsers willen oplossingen die resultaat 
opleveren!

In 2008 presenteerde Fietsersbond afdeling 
Antwerpen een nota over de integrale aanpak van 
fietsdiefstal in de stad. We bespraken de inhoud 
met de stAd maar tot op vandaag heeft dit niet tot 
zichtbare gevolgen geleid.

De enquête geeft enkele opvallende cijfers. De vraag 
bij dit thema was of men in 2008, 2009 en 2010 te 
maken heeft gehad met diefstal, en met vandalisme. 
De cijfers voor 2010 omvatten natuurlijk niet voor een 
volledig jaar, en kunnen dus niet vergeleken worden 
met de andere jaren.

  Diefstal  Vandalisme
  2008  21%  18%
  2009  16%  19%
  2010  10%  15%

Te veel fietsers krijgen af te rekenen met diefstal of 
vandalisme. Deze cijfers zijn natuurlijk niet meteen 
representatief voor alle Antwerpenaren, maar diefstal 
en vandalisme zijn een probleem voor de dagelijkse 
fietser, en voorlopig lijkt dat ook zo te blijven.

FIETSDIEFSTAL EN -VANDALISME
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Er is uiteraard een link met het stallingenbeleid. 
Diefstal en vandalisme nemen toe wanneer door 
plaatsgebrek fietsen op straat worden gestald. 
Het initiatief van GAPA om veilige fietsstallingen in 
woonwijken te voorzien is heel positief! Stations 
blijven een zwakke plek.

De toekomstige Bouwcode bepaalt regels voor 
fietsstallingen in nieuwbouw. Daar zijn we 
zeer blij om. Maar, in Antwerpen staan hele 
appartementenblokken waar je als eigenaar of 
huurder nergens je fiets veilig kan stallen. De fiets 
moet ofwel mee naar binnen, wat niet praktisch of 
zelfs niet toegelaten is, ofwel is die fiets vogelvrij. 
Hier kan de stAd nadenken over honing en 
azijnmaatregelen zodat iedereen die er nood aan 
heeft over een diefstalveilige berging kan beschikken.

In de zomer van 2010 viel een serieuze uitschuiver 
te noteren. Eind 2009 kwam aan het licht dat een 
bepaald type stalling gewoon losgeschroefd kon 
worden. Hoewel de stad nadien verzekerde dat het 
probleem van de baan was, bleek dat niet het geval. 
Onaanvaardbaar!

De meesten kwoteren de stad op een nipt voldoende, 
5 op 10. De groep onvoldoende (minder dan 5) is 
duidelijk groter dan de groep voldoende.
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Stallingen van fietsen
De fiets ergens veilig achter kunnen laten is een 
grote bezorgdheid van de fietser. En dat zou ook 
zo moeten zijn voor de stAd. 

Want parkeren is een ander punt waar de fiets 
met gemak de auto overklast: op de ruimte voor 
één autoparkeerplaats kunnen makkelijk tien 
fietsen gestald worden. Moet het vervangen van 
parkeerplaatsen voor de auto door stallingen voor de 
fiets dan een taboe zijn? De oppervlakte openbare 
ruimte waarop auto’s staan, is gewoon enorm, 
en zeker meer dan de totale oppervlakte van de 
fietsinfrastructuur...

Helaas geldt ook hier wat we algemeen vastgestellen: 
er gebeurt vanalles, maar het gevoel overheerst dat 
een lange termijnvisie ontbreekt. 

In het straatbeeld duiken veel stallingen op. Dat is 
positief! Want wildparkeren van fietsen geeft een 
slordig beeld, zorgt voor ongemak en irritatie. Maar 
opnieuw, is er een visie op lange termijn? Als de 
stAd meer mensen op de fiets krijgt, bijvoorbeeld 
een verdubbeling, kan er een fietsparkeerprobleem 
ontstaan. Dat is tenminste zo in Nederland. Kan de 
stAd haar fietsparkeerbeleid nu al in die richting 
sturen dat toekomstige problemen vermeden worden? 
Daarvoor moet blijk gegeven worden van visie!

Deze visie houdt best ook rekening met nieuwe 
trends zoals die van de fietskar, in al haar vormen. 
Fietskarren vervangen de auto voor bijvoorbeeld 
boodschappen, of woon-school verkeer van kleine 
kinderen. Dus die moeten ook bediend worden in een 
vooruit denkend stallingenbeleid.
 
Goede stallingen zijn in principe overdekte stallingen. 
Weer en wind eisen al snel hun tol. Bijvoorbeeld 
aan Antwerpen-Berchem. Goede stallingen zijn ook 
bestand tegen diefstal en vandalisme. En goede 
fietsenstallingen moeten voldoende ruimte bieden 
opdat het risico op beschadiging zou verkleinen. 
Afgerukte remkabels bijvoorbeeld komen de 
veiligheid niet ten goede! Een goede stalling, 
tenslotte, is een toegankelijke stalling. Anders wordt 
die onderbenut. Een voorbeeld is de uitbreiding van 
de stalling onder het Astridplein. 

Er is eigenlijk geen goede reden waarom fietsers niet 
ook de auto in- en uitrit kunnen gebruiken.

Hoe omgaan met weesfietsen zijn een ander aspect van 
het stallingenbeleid. Weesfietsen zijn de achtergelaten 
fietsen. Rij-onwaardige fietsen die wegroesten in een 
stallingplaats zijn geen mooi zicht, en beroven de 
dagelijkse fietser van een essentiële stalling.

Duidelijk het meest gesmaakte onderdeel van het 
fietsbeleid van de stad in onze enquête.

De grootste groep geeft een score van 6 op 10, 
gevolgd door de groep 5 op 10.

De groepen met extreme lage scores, 1 en 2 op 10, 
zijn proportioneel het kleinst van de 5 onderdelen 
waarnaar we peilden in de enquête.
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Ongevallen
Fietsen is onder normale omstandigheden 
goed voor de gezondheid. En daar hoef je geen 
sporter voor te zijn. De lichte inspanning die je 
doet bij fietsen komt je gezondheid ten goede. 
Fietsen is twee vliegen in één klap: je verplaatst 
je, en je doet aan lichaamsbeweging. 75% van 
de deelnemers aan de enquête fietst ook omdat 
het goed is voor de gezondheid.

Gezondheid is dus zonder meer een belangrijke reden 
om meer te fietsen. De voordelen wegen op tegen het 
risico op een ongeval. 

De universiteit van Hasselt bestudeerde gegevens van 
ongevallen met fietsers in Antwerpen. Daaruit bleek 
dat de meeste ongevallen zich voordoen met jongere 
en oudere fietsers. Welke praktische conclusies 
werden hieruit getrokken? Hoe heeft dit het beleid 
beïnvloed? We hebben er helaas het raden naar...

Het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) 
heeft cijfers van ongevallen met fietsers voor 2000-
2007 voor het hele Gewest geanalyseerd en er 
een rapport over uitgebracht. Daaruit blijkt dat de 
helft van de ongevallen met fietsers op kruispunten 
gebeurt. Dat hoeft niet te verwonderen, kruispunten 
zijn per definitie gevaarlijk, daar kruisen namelijk 
verkeersstromen. We herhalen het tot vervelens toe, 
maar meer nog dan extra fietspaden, hebben we nood 
aan veilige kruispunten! 

Doelstellingen formuleren is vragen stellen. Een 
eerste vraag: over welke statistieken beschikt de stad 
(politie)? Welke gegevens worden er bijgehouden? 
Hoe evolueren de gegevens? Wat is een nuttige 
parameter om op te volgen? Bijvoorbeeld, moet het 
aantal ongevallen niet uitgezet worden tegen het 
fietsgebruik? Dus, wanneer er meer fietsgebruik is, 
is een status quo in het aantal ongevallen eigenlijk 
een vooruitgang. Maar dan moeten er over een aantal 
jaren betrouwbare cijfers zijn over het aantal licht/
zwaar-gewonden en omgekomen fietsers in het 
Antwerpse verkeer?

Die gegevens zijn de basis om doelstellingen te 
bepalen. En dan kan je denken aan strategieën, op 
korte en op lange termijn.

Op korte termijn: bij herhaaldelijke ongevallen op 
eenzelfde plaats moet de afweging gemaakt worden: 
kan de gepaste heraanleg een patroon van ongevallen 
doorbreken? Zo’n heraanleg moet veiligheid en 
fietscomfort met elkaar verzoenen, dus met aandacht 
voor het STOP-principe! De fietsen op een kruispunt 
in onmogelijke bochten wringen, terwijl auto’s niets in 
de weg gelegd wordt, dat is de wereld op z’n kop! 

Maar er is ook de lange termijn. Meer mensen veilig 
op de fiets betekent een netwerk van fiets-
infrastructuur waar de fiets voorrang heeft. Een 
netwerk van wijk naar wijk, van district naar district. 
Een netwerk waar lokaal het STOP principe écht 
van kracht is! Een netwerk dat zo weinig mogelijk 
uitstaans heeft met de grote verkeersassen waarlangs 
auto’s worden gekanaliseerd.

Kruispunten blijven natuurlijk onvermijdelijk. 
Momenteel is het doorsnee kruispunt zo georganiseerd 
dat de fietser in de zwakke positie wordt gedwongen. 
Auto’s rijden ongehinderd rechtdoor op gladde asfalt, 
fietsers krijgen asverschuivingen, een oncomfortabele 
ondergrond en borduren voor de wielen. Op de koop 
toe komt de fietser in conflict met de voetganger!

Wat leert de enquête over ongevallen? De vraag bij 
dit thema was of men in 2008, 2009 en 2010 een 
ongeval heeft gehad met de fiets. De cijfers voor 2010 
zijn natuurlijk niet voor een volledig jaar, en kunnen 
dus niet vergeleken worden met 2008-2009. Toch ligt 
het cijfer voor 2010 nu al vrij hoog. Een mogelijke 
verklaring is dat men makkelijker recente ongelukjes 
rapporteert.
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ONGEVALLEN

  Ongevallen
  2008  15%
  2009  14%
  2010  11%

Jaarlijks 1 op 7 is wel veel, te veel! Bij de meeste van 
die ongevallen komt geen politie te pas. Dus wordt 
het ongeval ook niet geregistreerd. Het BIVV schat 
overigens dat slechts de helft van de ongevallen met 
zwaargewonde (!) fietsers, en slechts een kwart tot 
een tiende van andere ongevallen met fietsers wordt 
geregistreerd.

De cijfers uit de enquête tonen dus dat er heel veel 
ongevallen en ongevalletjes gebeuren. Ook al gaat het 
dan meestal om ongevallen zonder al te veel erg, ze 
zijn wel een psychologische drempel om op de fiets te 
stappen! 

In de enquête vroegen we ook naar de oorzaken van 
ongevallen. Uit de antwoorden blijkt dat het vooral 
gaat om de gebrekkige infrastructuur, verwarrende 
situaties, onoplettenheid van automobilisten. 
Voorts blijkt dat ook wegenwerken een bron zijn 
van fietsongevallen, dat het slechte onderhoud, het 
gebrekkig sneeuw- en ijsvrij houden van fietspaden 
voor de nodige valpartijen zorgde. Ook zijn er 
ongevallen te signaleren tussen fietsers onderling...

Gemiddelde score voor veiligheid in het verkeer : 
4,4 / 10

Verdeling

Hier is de grootste groep nipt die van 6 op 10. 
Maar opnieuw nauwelijks echt hoge scores en wel 
lage scores. Dus, ook hier een gemiddelde score 
onder de vijf…
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COMMUNICATIE EN SENSIBILISERING

Communicatie 
en sensibilisering
De stad doet inspanningen om de fiets te 
promoten. De autoloze zondagen zijn een 
voorbeeld (al vinden we het opzet ervan zeer 
weinig ambitieus in mobiliteitsopzicht, en des te 
meer in toeristisch opzicht…). Er is het plan voor 
de leenfietsen. De fietsers die er al zijn, zitten 
er niet op te wachten, maar het geeft wel een 
positieve boodschap over fietsen en toont dat de 
fiets welkom is.

En de stAd geeft een fietskaart uit. Op de fietskaarten 
wordt een aantal fietsroutes gesuggereerd. Maar deze 
fietsroutes zijn niet herkenbaar in het straatbeeld. Ook 
schort er wel wat aan de routes! We hebben één route 
aan een nader onderzoek onderworpen (zie lager).

In de enquête stelden we de vraag wat als 
allerbelangrijkst werd beschouwd inzake 
communicatie. Fietshappenings worden helemaal niet 
belangrijk geacht. Niet dat ze niet zouden kunnen of 
mogen, maar ze dienen een eerder toeristisch doel…
De stAd moet meer werk maken van een dynamisch 
imago van de fiets. Sommige doelgroepen vragen een 

extra inspanning. En de stAd zou bij evenementen 
stelselmatig de fiets kunnen aanbevelen. Bij het 
evenement van de Duiker, zijn hand en de Kleine 
Reuzin was de fiets alomtegenwoordig. Misschien 
ongewild, of onvoorzien, maar dit toont nog maar 
eens het potentieel aan!

Communicatie, dat is ook het fietsbeleidsplan. We 
vroegen in de enquête wie het plan kende, en wie 
het dan ook al had ingekeken... Slechts één op drie 
kende het en daarvan had één op vier het ingekeken. 
Dat betekent dat nog geen 10% van de fietsers in 
Antwerpen het plan gelezen heeft.
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Conclusie: 

Het fietsbeleidsplan kent toch wel een teleurstellende 
verspreiding onder de fietsers. En momenteel zelfs 
verdwenen van de website van de stAd?

De stAd krijgt gemiddeld een 4,4 op 10. De grootste 
groep geeft 5 op 10, enkelingen geven de perfecte 
score van 10 op 10. Maar toch zijn er nog veel die 
globaal ontevreden zijn. Ook hier dus werk op de 
plank…

De stAd moet nog veel meer signaleren dat de fiets 
gewenst is!

En uiteraard is een periodiek fietsrapport waartoe we 
de stAd hopen te bewegen, een ideale manier om te 
tonen dat het haar menens is met de fiets!
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SLOTBESCHOUWING

Slotbeschouwing: 
visie, visie, visie
Wat vooraf ging

Het imago van Antwerpen als fietsstad is niet 
onverdeeld positief. De vooruitgang van de 
laatste 20 jaar is overduidelijk, er wordt vrij veel 
gefietst, maar de weg is nog lang. 
De echte fietssteden liggen in Nederland, 
Duitsland, Zwitserland of Denemarken. 
Antwerpen moet erbij!

De fietscultuur die in Antwerpen bestaat, is er in 
grote mate ondanks, niet dankzij het beleid van 
de afgelopen decennia. Stapje voor stapje komt er 
beweging. De laatste jaren is de inhaalbeweging 
versneld, getuige daarvan het STOP-principe en 
de 100km fietspaden in het bestuursakkoord, 
fietsbeleidsplan, ... Kantelmoment lijkt te zijn geweest 
de werken aan de ring, de minder hinder maatregelen 
en het aangrijpen van de fiets als reddingsboei.

In 2009 kwam fietsbeleidsplan. Heuglijk nieuws, maar 
het is slechts een stap in de goede richting. Er moet 
naar onze smaak nog verder aan gewerkt worden 
om echt vernieuwend te zijn. Het blijft soms teveel 
op de vlakte, of trapt open deuren in, bijvoorbeeld: 
“speciale aandacht voor het wegwerken van zwarte 
punten”. Lijkt u dat ook geen absoluut minimum?!? 
Of nog: “zo snel mogelijk de fietspaden sneeuw- 
en ijsvrij maken”. Dat spreekt toch vanzelf? Echte 
engagementen, bruikbare doelstellingen ontbreken. 
Het moet beter dan 100 kilometer nieuw fietspad, 
want dat is paradoxaal genoeg niet automatisch een 
goede zaak. Zoals eerder vermeld, heeft Antwerpen 
ongeveer evenveel kilometer fietspad als Kopenhagen. 
Maar wel 3 keer minder fietsers!

Zonder bruikbare doelstellingen zijn de inspanningen 
niet systematisch en berusten ze vaak op goede wil of 
idealisme van personen. Goede wil is er te over, in het 
college en bij de stadsambtenaren. Het STOP-principe 
komt bij elk dossier wel ter sprake, vaak gebeuren 
er in de marge aanpassingen voor de fiets in naam 
van het STOP-principe, maar uiteindelijk wordt het 
niet hard gemaakt. Dat ondervinden we keer op keer. 

Een zeer sterke visie en een nog sterkere focus zijn 
nodig opdat de stad fundamenteel fietsvriendelijk zou 
worden.

Waarom we op een dood punt zitten

Zoniet blijft de algemene indruk overheersen dat het 
nog te zeer “hoe kunnen we de fietsvoorzieningen 
erbij persen” is, waarbij we verzeilen in situaties 
waar onhandig, oncomfortabel, knullig en uiteindelijk 
onnutig gewriemel met fietsinfrastructuur, waar 
echt niemand op zit te wachten, moet worden 
gecamoufleerd met verwijzingen naar veiligheid, naar 
externe factoren. Dan zijn de inspanningen tevergeefs 
om prikkels te geven om meer inwoners vaker op de 
fiets te krijgen in veiliger omstandigheden.

Er zijn voldoende voorbeelden die aantonen dat 
een volgehouden vooruitziend beleid tot geweldige 
resultaten kunnen leiden. Daarvoor moet een breed 
gedragen visie ingang vinden die de vele voordelen 
erkent, en vooral uitbuit, die fietsen voor een stad 
met zich meebrengt. Een visie waarin fietsers zich 
veilig kunnen voortbewegen, zonder de vele barrières 
waar ze nu mee geconfronteerd worden.

Die voordelen van fietsen zijn dat het gezond is, 
duurzaam, handig, snel, flexibel, spotgoedkoop, 
betrouwbaar, het komt de leefbaarheid ten goede, 
en bespaart ander verkeer veel tijd omdat meer 
fietsers minder aanschuiven betekent in de bebouwde 
kom. Alles bij elkaar genomen, maken fietsers de 
stad schoner, socialer en zeker ook economisch 
performanter. 
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Het is een win-win-win-win-win-win oplossing. 
Fietsen is én groen, én blauw, én rood, én geel. Daar 
zou een algemene consensus over moeten bestaan in 
het politiek landschap. Niemand is politiek eigenaar 
van de fiets. Daarom is de Fietsersbond onafhankelijk.

Hoe moet het dan?

Het moet een doelstelling zijn van de stad om dit 
toegenomen fietsverkeer (als onderdeel van het totale 
verkeer) in goede banen te leiden. Meer en betere 
voorzieningen, meer omkadering en meer veiligheid.

Fietsen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Want 
fietsen is nu vooral een zaak van stevig op je trappers 
staan. Voldoende assertiviteit aan de dag leggen. 
Geen angst te hebben. Wie dat kan, komt met de fiets 
heel goed aan de bak in Antwerpen. Daarmee haal je 
12% in de modal split. Maar om een echte fietsstad te 
worden, moet uit een ander vaatje getapt worden.

Er zijn veel fietspaden, dat kon je elders al lezen. 
En toch is het totaalplaatje onvoldoende, getuige de 
vele missing-links, de vele zwarte punten, de vele 
halfslachtige oplossingen, de vele gemiste kansen. 
Daarom is voor te weinig mensen de fiets een optie 
die kan concurreren. En dus blijft die fiets even 
veel keer thuis staan, en komt die enkel buiten bij 
gelegenheid, zoals bij het evenement van de Duiker, 
zijn hand en de Kleine Reuzin.

De stad moet haar beleid dus afstemmen op alle 
potentiële fietsers! Dat is de manier om om meer 
mensen veilig op de fiets te krijgen en dus om 
investeringen in fietsinfrastructuur maximaal te laten 
renderen!

Pleidooi voor een versterkt fietsbeleidsplan

Met een versterkt fietsbeleidsplan willen we in de eerste 
plaats een ijzersterke visie. In de tweede en derde 
plaats ook. Op lange termijn. Een visie die concreet is 
(niet te verwarren met operationeel). De centrale vraag 

is: waar wil de stad in 2030 staan met de fiets, met de 
modal split, met mobiliteit in de stad? Daarna moet je 
kijken hoe die visie operationeel moet worden, en dan 
kan stap voor stap gewerkt worden aan de realisatie op 
het terrein. Zo’n visie willen we zien.

Een fietsroutenetwerk vormt de ruggegraat. Een 
netwerk van hoofdroutes die niet samenvallen met de 
drukke auto-assen. Daar knelt het schoentje met het 
huidige mobiliteitsplan 2005), waar fietspaden veelal 
langs de grote verkeersassen liggen. Op de kaart 
Fietswegwijs komen enkel routes wel in aanmerking. 
Deze routes moeten fietsers van één stadsdeel naar 
een ander leiden, zonder obstakels of zwarte punten. 
Dan zal fietsen in Antwerpen een vanzelfsprekendheid 
worden. Merk op dat uiteraard de fietsinfrastructuur 
buiten deze ruggegraat niet verwaarloosd mag worden!

Wanneer die ruggegraat op papier op punt staat, is de 
stad in staat om bij wegenwerken anno 2010, 2011, 
... consequent de fietsinfrastructuur uit te bouwen. 
Pas dan beschikt ze over een coherent leitmotief om 
positie te bepalen wanneer bijvoorbeeld Gewest of De 
Lijn met plannen komen.

Wanneer dit een generatie (!) lang wordt 
volgehouden, ontstaat na vele jaren een stad die 
fietsvriendelijk is. Het fietsrapport zorgt ervoor dat 
de focus behouden blijft. Zoniet herhalen we de 
scenario’s uit het verleden. In 1986 kopte de GvA op 
gezag van een toenmalige schepen dat Antwerpen in 
1996 een fietsparadijs ging worden. Niet dus.

Zonder sterke visie is het vechten tegen de bierkaai. 
Zoals nu bij de heraanleg van het kruispunt aan 
de VIIe-olympiadelaan, een knooppunt voor 
fietsers. Zelfs met het STOP-principe zien we dat de 
fietsinfrastructuur steeds geprangd zit tussen de rest, 
nadat aan de randvoorwaarden voor auto en tram 
werd voldaan. Zo wordt het prachtige STOP-principe 
uitgehold. 
Trajecten per fiets zijn uiteindelijk maar zo sterk als 
de zwakste schakel.
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Dit is geen uitzondering . Kruispunten zijn heel vaak 
de zwakke schakel. Een doorsnee kruispunt is zo 
georganiseerd dat fietsers steevast in een kwetsbare 
positie komen, moeten manoeuvreren, terwijl het 
gemotoriseerd verkeer geen strobreed in de weg 
wordt gelegd. Zo hadden we het STOP-principe niet 
begrepen…

Niet kiezen is verliezen

Tot nog toe werden vooral compromissen gesloten. Zo 
verzeilen we in een situatie die noch vis noch vlees is.

Enerzijds belijdt de stad het STOP-principe. Stappers 
en trappers gaan voor. Want de stad vindt de ‘zwakke’ 
weggebruiker belangrijk.

Ook het openbaar vervoer moet zijn plaats krijgen: 
Antwerpen propageert zich als tramstad. Er wordt veel 
geld in geïnvesteerd, waarschijnlijk terecht.

Tegelijk doet Antwerpen inspanningen om de 
automobilist te behagen. Er blijven (ondergrondse) 
parkings bijkomen in het hart van de stad: aan de 
Nationale Bank, aan de Godefriduskaai, ... Ook na de 
heraanleg van de Kaaien blijft ondergronds parkeren 
een optie. Dat blijft houdt een stroom wagens in 
stand.

De stad wil zo iedereen behagen. Vruchteloos. En zo 
verliest iedereen.

Antwerpen staat ook bloot aan externe dynamieken. 
De polemiek rond de Lange Wapper is daarvan het 
voorbeeld bij uitstek. Of het nu een brug wordt 
of een tunnel, de stedelijke ringweg (een bredere 
ring) zal het ringfietspad oppeuzelen. Dat terwijl de 
Antwerpenaar in het referendum het tracé van de 
sluiting van de ring verwierp...

Ten slotte

De Fietsersbond is er niet om moord en brand te 
schreeuwen bij elke steen die verkeerd ligt!

Ze wil integendeel meedenken aan de lange 
termijn visie die dringend verder gestalte moet 
krijgen. We fietsen zeer frequent en sinds jaar 
en dag door de stad, de districten, de haven, het 
voorstedelijk gebied. We beschikken over heel 
wat ideeën, contacten met andere organisaties, 
veel ervaringsdeskundigheid. Kortom, we kunnen 
nuttige input leveren!

We hopen dat we daar met dit rapport blijk van 
hebben gegeven.

Dat de fiets geen op zichzelf staand gegeven is, 
daar zijn we ons zeer goed van bewust. Fietsers 
zijn op andere ogenblikken ook wandelaars, 
gebruikers van het OV, en bestuurder of passagier 
van een auto. Het zijn dus geen buitenaardse 
wezen die de stad willen koloniseren met 
buitensporige eisen. Overleg rond mobiliteit, dat 
is ook een zaak van Gewest, provincie, politie, De 
Lijn, de voetgangers, …

De stad moet een kader scheppen voor een 
structureel overleg, zoals dat ook het geval 
was in de jaren 90. Op 12 mei 1996 werd de 
fietsovereenkomst gesloten tussen stad, province, 
Gewest, Federale overheid en de Fietsersbond.

Concreet vragen wij dat zo’n overleg nieuw leven 
wordt ingeblazen. Fietsersbond afdeling Antwerpen 
staat te trappelen om constructief en loyaal te 
werken aan een beter Antwerpen!

SLOTBESCHOUWING
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BIJLAGE 1 - DE VRAGENLIJST

Vraag 1.1:  
In welk Antwerps district woont u nu?

Vraag 1.2:
Hoeveel leden telt het gezin waar u deel van 
uitmaakt?
 Min 12 jaar
 12-18 jaar
 Volwassenen

Vraag 1.3: 
Hoeveel fietsen zijn er in het gezin?
 Min 12 jaar
 12-18 jaar
 Volwassenen

Vraag 1.4: 
Fietst u in de stad?
 Nee, en ik wil ook niet     

--> Vraag 2.0.1
 Nee, maar als ik kon zou ik het wel doen 
 --> Vraag 2.0.2
 Ja

Vraag 1.4.1:  
Waarom fietst u niet?
M’n gezondheid laat het niet toe
Ik heb gebrek aan ruimte thuis
De slechte kwaliteit van fietspaden
Het ontbreken van fietspaden
Het verkeer is onveilig
Ik vrees diefstal
De auto volstaat
Het openbaar volstaat
Ik hou niet van fietsen
Het regent te vaak
Andere (specifieer):

Vraag 1.4.2:  
Wat verhindert er u te fietsen?
Gezondheid
Veiligheid
Vrees voor diefstal van m’n fiets / geen plaats om de fiets 

veilig te stallen
Andere (specifieer):

Vraag 2.1: 
Hoe vaak gebruikt u uw fiets?
 Minder dan 1 keer per maand
 >1 keer per maand
 > 1 keer per week
 Zo goed als elke dag

Vraag 2.2: 
Waarvoor gebruikt u uw fiets?
 Woon-werk of woon-school
 Boodschappen doen
 Vrije Tijd: bezoeken, cultuur, avondschool, ...
 Ontspanning
 Sportief

Vraag 2.3: 
Waarom fietst u?
 Het is ideaal voor korte afstanden
 Het is goed voor m’n gezondheid
 Voor de fietsvergoeding
 Het is goedkoop
 Het is betrouwbaar
 Voor mijn conditie
 Voor het milieu
 Andere (specifieer):

Vraag 3.1: 
Wat vindt u het allerbelangrijkste op gebied van 
fietsinfrastructuur?
 Meer fietspaden
 Betere fietspaden (breedte, gebruikt materiaal, 

borduren, ...)
 Beter onderhoud van fietspaden (vrijhouden in 

herfst/winter, kleine herstllingen) 
 Meer degelijke fietsenstallingen
 Aanpak van gevaarlijke kruispunten
 Een zichtbaar netwerk van fietsroutes waar fietsers 

voorrang krijgen
 Een systeem van huurfietsen in Antwerpen
 Andere (specifieer):

Vraag 3.2: 
Wat vindt u het allerbelangrijkste op het gebied 
van verkeersreglement?
 Beperking wachttijd aan rode lichten
 Rechtsaf door rood: vrij voor fietsers

 Fietssluizen (een vak voor fietsers) aan 
kruispunten 

 Verbod van brommers op fietspaden
 Andere (specifieer):

Vraag 3.3: 
Wat vindt u het allerbelangrijkste op het gebied 
van communicatie?
 Algemeen aanzetten tot fietsen
 Campagnes rond veiligheid houden
 Fietskaarten van stad en voorstad/haven voorzien
 Aparte fietswegwijzers langs fietsroutes voorzien
 Bijdragen tot een positief imago van de fiets
 Speciale aandacht schenken aan doelgroepen zoals 

nieuwe Belgen
 Organisatie van fietshappenings
 Andere (specifieer):

Bijlage 1 - De vragenlijst
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BIJLAGE 1 - DE VRAGENLIJST

Vraag 4.1: 
Welke score geeft u aan de stad voor het aspect 
veiligheid van de fietsers? 
Veiligheid = zwarte punten wegwerken , brede en 

afgescheiden fietspaden aanleggen, veilige routes 
voorzien, ...

SCORE (1 - 10):

Vraag 4.2: 
Welke score geeft u aan de stad voor het aspect 
communicatie rond fietsen?
Communicatie = aandacht voor fiets en fietsbeleid 

in publicaties van de stad, organisatie van 
fietshappenings 

 SCORE (1 - 10):

Vraag 4.3: 
Welke score geeft u aan de stad voor het aspect 
anti-fietsdiefstal?
Anti-fietsdiefstal = preventie en opsporing
 SCORE (1 - 10):

Vraag 4.4: 
Welke score geeft u aan de stad voor het aspect 
fietsinfrastructuur?
Fietsinfrastructuur = aanleg en onderhoud van fietspaden, 

aanpak van gevaarlijke kruispunten 
 SCORE (1 - 10):

Vraag 4.5: 
Welke score geeft u aan de stad voor het aspect 
stallingen?
Stallingen = aantal, bereikbaarheid, aanpak achtergelaten 

fietsen
 SCORE (1 - 10):

Vraag 4.6: 
Wat is de eindscore die u voor “Antwerpen 
fietsstad” geeft?
 SCORE (1 - 10):

Vraag 5.1: 
Antwerpen heeft een fietsbeleidsplan, 
wist u dat?
 Ja/Nee:

Vraag 5.2: 
Hebt u dat fietsbeleidsplan ooit geraadpleegd?
 Ja/Nee:

Vraag 5.3: 
De situatie voor de fiets in Antwerpen in 
vergelijking met 2 jaar geleden
 Sterke vooruitgang
 Matige vooruitgang
 Min of meer gelijk
 Achteruitgang
 Ik kan dit niet beoordelen

Vraag 5.4: 
Bent u voor of tegen verplichting van helmdracht 
voor fietsers?
 Voor
 Tegen 
 Geen mening

Vraag 5.5: 
Bent u voor of tegen verplichting van een 
fluohesje voor fietsers?
 Voor
 Tegen
 Geen mening

Vraag 5.6: 
Hebt u in de afgelopen jaren zelf af te rekenen 
gehad met een fietsongeval?
 in 2008: Ja/Nee
 in 2009: Ja/Nee
 in 2010: Ja/Nee
 Indien ja, waar en in welke omstandigheden?

Vraag 5.7 
Hebt u in de afgelopen jaren zelf af te rekenen 
gehad met een fietsdiefstal?
 in 2008: Ja/Nee
 in 2009: Ja/Nee
 in 2010: Ja/Nee

Vraag 5.8 
Hebt u in de afgelopen jaren zelf af te rekenen 
gehad met vandalisme van fiets?
 in 2008: Ja/Nee
 in 2009: Ja/Nee
 in 2010: Ja/Nee

Vraag 5.9 
Hoeveel hebt u jaarlijks over voor het onderhoud 
van uw fiets?
Klein onderhoud, aankoop slot, ...
 Minder dan 20€
 20€ tot 40€
 40€ tot 60€
 meer dan 60€

HET LAATSTE WOORD IS AAN U ! 
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BIJLAGE 2 - DE DISTRICTSFIETSROUTE

We namen de districtsfietsroute onder de loep. 
En het is duidelijk dat er nog veel werk is. Maar 
dat geeft niet, zolang je maar een kristalheldere 
visie ontwikkelt voor de lange termijn!

Op de volgende bladzijden vind je een kort overzicht van 
de opmerkingen (positief en negatief). Op de website 
(fietsantwerpen.wordpress.com) vind je alle gegevens en 
de foto’s.

Besluiten zijn:
De fietsroute is heel variabel in kwaliteit, 
van goed tot bar en bar slecht...

Zonder signalisatie moet je als fietser echt een 
buurtbewoner zijn om je weg te vinden. Het is aan niets te 
merken dat er een hoofdfietsroute loopt. Ook voor auto’s 
is dat onzichtbaar.  Op vele plaatsen is er gewoon geen 
fietspad. Op één plaats word je als fiets volgens de route in 
een enkelrichtingstraat gestuurd! Mooie hoofdroute!

Bijlage 2 - De districtsfietsroute

 Havanastraat : de klinkers liggen goed, toch scoort 
asfalt consequent het beste in de comfortmetingen.

 Oversteek Argentiniëlaan: slecht liggende 
oversteek, ook het fietspad op de Havanastraat ligt 
er in westelijke richting slecht bij.

 Oversteek Kruisbekestraat: klinkers die er heel 
slecht bijliggen houden je wakker!

 Borduren aan de oversteek zijn niet bijzonder 
aangenaam. Daarbovenop een totaal overbodige en 
zeer storende middenberm die doorloopt ter hoogte 
van het fietspad. Met telkens ook een borduur op 
en af.

 Maantjessteenweg: slecht liggende dals zorgen voor 
een onaangenaam laag fietscomfort.

 Maantjessteenweg, kruispunt met de Laarsebaan: 
oversteek zonder franjes, fietspad doorgetrokken 
op het blauw-zwarte asfalt van het autoverkeer en 
de vluchtheuvel is onderbroken ter hoogte van het 

fietspad. Geen borduren, alleen nog de goot en ‘t is 
in orde!

 Maantjessteenweg, kruispunt met de Frans 
Adriaenssensstraat: prima oversteek in klinkers die 
(voorlopig nog) goed liggen en zonder borduren!

 Maantjessteenweg, kruispunt met de Laaglandlaan: 
prima oversteek is rode asfalt

 Laaglandlaan: prima fietspad in rode betonplaten 
(2e keus na asfalt, dat veruit het beste scoort op de 
comfortmetingen)

 Oversteek Meereigen: aan de esthetisch mooie 
oversteek krijgen fietsers toch weer 2 flinke 
schokjes te verwerken. Voor een spik splinter nieuw 
fietspad is dit niet goed genoeg!

 Ter hoogte van de Du Chastellei zitten er 2 
vervelende, korte bochten van 90 graden in het 
nieuwe fietspad op rode beton. Een esthetische 
kunstgreep die ronduit vervelend is voor de fietser!

3918 3
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BIJLAGE 2 - DE DISTRICTSFIETSROUTE

 Timmermanslaan (r. Hoboken): in heraanleg, hier 
verwachten we een fietssluis!

 Bredabaan thv Timmermanslaan (r. Merksem): 
het fietspad eindigt zeer abrupt op een hoge 
boordsteen en je wordt als fietser op de Bredabaan 
gedwongen. Zéér gevaarlijk! In de praktijk wordt je 
dus gedwongen te stoppen, achterom te kijken en 
te wachten tot er een gaatje komt... Niet goed!

 Oversteek Bredabaan, r. Merksem: hier is een 
fietssluis nodig...

 Doorsteek door het Bouckenbergpark is erg 
aangenaam!

 Signalisatie ontbreekt en die is noodzakelijk aan/in 
het park!

 De integratie van een park in de Districtsfietsroute 
is zeer positief!

 De oversteek (voor wie richting zuid gaat) is erg 
onduidelijk. Je komt het Bouckenborghpark uit en 
het is volstrekt onduidelijk hoe je correct en veilig 
aan de overkant geraakt!

 De Brug Van Den Azijn maakt zijn naam niet waar! 
Voor fietsers is dit voortaan: de Brug Van Den 
Honing”. Zeer goed aangelegde, donkerrode asfalt. 
Tip top!

 Te vroeg gejuicht: in de afdaling naar het zuiden 
(de ZW kant van de brug) staat een recent bushok 
op het fietspad! Je gelooft je ogen niet. Netjes 
voorzien van een reflecterend paneel, dat wel. Je 
zou denken dat dat is om zich in te dekken tegen 
vervolging? Met een kleine extra investering kan dit 
hok toch achter de vangrail?

 Oversteek Bisschoppenhoflaan, r. Merksem: op het 
einde van de Lakborslei staat een verkeerslicht, 
rechts van het fietspad. We moeten dus stoppen... 
Wordt het groen, dan mogen auto’s meteen de 
Bischoppenhoflaan of de Brug Van De Azijn op. 
Fietsers moeten dan eerst de Merksemsesteenweg 
over, om dan de oversteek aan te vatten. Maar je 

bent steeds later dan de auto’s uit de Lakborslei die 
de Bisschoppenhoflaan oprijden weg van de stad. 
Gevaarlijk, en dus als fietsers moet je wachten... 
Geen recht op vlotte doorstroming!

 Confortalei: breed fietspad (jammergenoeg ook als 
laad en los zone wordt gebruikt)

 Confortalei, oversteek De Berlaimonststraat: de 
trambedding is in kassei: hier moet een streepje 
rood asfalt mogelijk zijn!

 Confortalei, oversteek Ter Heudelaan, richting Z: 
fietssluis = OK!

 Frank Craeybeckxlaan , oversteek Ter Heudelaan, 
richting N: geen fietssluis = niet OK!

 Frank Craeybeckxlaan: geprangd tussen 
autoverkeer en geparkeerde wagens (af en aan 
rijden, portieren die openzwaaien), geen fietspad: 
dit is Russische fietsroulette!

 Hooftvunderlei/Sterkxhoflei, r. Hoboken: Het 
fietspad is afgescheiden, maar van erbarmelijke 
kwaliteit: stokoude en slecht liggende dals (tegels 
30*30cm), terwijl de rijbaan duidelijk een recente 
laag asfalt kreeg.

 Hooftvunderlei, r. Merksem: een afgescheiden 
fietspad  van asfalt, een geërfde parkeerstrook. 
Niettemin, zeer tevreden!

 Oversteek Boterlaarbaan, r. Hoboken: twee 
opeenvolgende bochten van 90 graden. Dit is niet 
OK!

 Oversteek Boterlaarbaan, r. Merksem: onnozele 
dubbele asverschuiving voor de fietsers die 
oversteken.

 Oversteek Herentalse Baan: Fietssluizen in beide 
richtingen, prima! (al is de Herentalse Baan een 
notoire kasseibaan)

 Waterbaan: rustige straat, geen fietspad, maar dit 
is ook niet nodig. Een verademing...
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BIJLAGE 2 - DE DISTRICTSFIETSROUTE

 Boekenberglei… Richting Hoboken een 
verschrikking, een volledige kilometer miserie!!! 
Eerst is er geen fietspad, en rij je op kasseien. 
Dan een fietspad op slecht liggende dals (tegels 
30*30cm), daar ben je bijna blij om! Dan opnieuw 
op de kasseien.

 Boekenberglei (r. Merksem): een versleten fietspad 
met dals (tegels 30*30cm). Ook de oversteken 
zijn echt slecht voor fiets en fietser (bijvoorbeeld 
oversteek Gouverneur Holvoetlaan).

 Oversteek Jozef Verbovenlei en Van Hersbekelei 
(richting Hoboken): een eigenaardige vluchtheuvel 
met borduur en slechtliggende dals (tegels 
30*30cm) waar je op gedwongen wordt. En die 
even respijt geeft van de kasseien.

 Oversteek Drakenhoflaan (richting Merksem): er is 
geen fietssluis. Bovendien is heeft het fietspad aan 
de overkant een stevige borduur. Niet goed dus.

 Vosstraat: goed afgescheiden fietspad in asfalt

 Vosstraat thv Diksmuidelaan: wie in de richting van 
Merksem fietst kan klaarblijkelijk de Vosstraat niet 
zomaar in: je moet helemaal rond het plein, wat 
toch volstrekt onnodig is!

 Schaffenstraat: enkelrichting! Niet toegankelijk wie 
richting Merksem rijdt langs de districtsfietsroute!! 
Je bent verplicht om te rijden langs Bikschotelaan

 Oversteek Berchemstadionstraat: opnieuw zeer 
vervelende borduren en totaal overbodige en zeer 
storende doorlopende middenberm!

 Roderveldlaan: fietspad in abominabele staat

 Fruithoflaan: geen fietspad, dus fietsers op de 
rijbaan, een tweevaksbaan die uitnodigt tot sportief 
autorijden…

 Ringlaan: een dun laagje asfalt op kasseien. Het 
oogt mooi, het zijn dan wel geen pure kasseien, 
maar comfortabel fietsen is het niet. Het asfalt is 

niet overal aanwezig. Bovendien is het afgeboord 
met varkensruggetjes, waar een auto zo overheen 
rijdt.

 Bushalte ‘Wolfbeemdstraat’ op Ringlaan (richting 
Merksem): Het fietspad ligt netjes achter het 
bushok. Prima! Wel jammer dat fietsers op een 
vluchtheuvel moeten.

 Ringlaan 2: fietspad is te smal, geparkeerde 
wagens staan er vlak langs. Oppassen voor die 
portieren!

 Oversteek Prins Boudewijnlaan: fietssluizen in beide 
richtingen, prima!

 Groenenborgerlaan: fietspad is te smal, 
geparkeerde wagens staan er vlak langs. Oppassen 
voor die portieren!

 Groenenborgerlaan 2+3: het fietspad dat ophield te 
bestaan, een zeer triest verhaal…

 Oversteek Beukenlaan: met de verkeerslichten op 
rood voor het verkeer dat rechtdoor wil, en groen 
voor wie rechts de Beukenlaan op wil, zit je als 
fietser die rechtdoor wil in een lastig parket. Je 
moet voorbij de auto’s die de Beukenlaan opwillen. 
Sterkte!

 Oversteek R11 (richting zuiden): een zeer 
vervelende goot, alwéér...

 Oversteek R11 (richting noorden): Geen 
middenberm, maar doorlopend rode asfalt! We 
wisten dat het kon! (nu nog de oneffenheden aan 
de goten fixen?)

 Jules Moretuslei: in beide richtingen, fietspad met 
slechtliggende dals (tegels 30*30cm) is dringend 
aan renovatie toe! (onze suggestie, gebruikt 
donkerrode asfalt!)

 Oversteek A12: afgesloten voor het autoverkeer. 
Een oase voor de fietser. Al is het fietspad wel wat 
gekunsteld en aan de westzijde half toegeknepen...
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 Jules Moretuslei (ten Westen van A12): hier werd 
het beton van het fietspad opengebroken voor 
werken, en nadien op een beschamende manier 
terug opgelapt. (misschien heeft de naastgelegen 
nieuwbouw er iets mee te maken?)

 Krijgsbaan: nieuw fietspad in beton, oogt mooi. 
Maar, er moet een vreemde golving in zitten: m’n 
fiets begint te trillen en te dokkeren... Wat jammer! 
Volgende keer misschien toch asfalt?

 Oversteek Einsteinlaan: waarom toch weer een 
middenberm in apart materiaal met risico op 
slechte oversteken? Het drijft de kostprijs van 
aanleg nodeloos op en niemand zit er op te 
wachten!

 Oversteek Legerstraat: heeft hetzelfde problem als 
de oversteek aan de Einsteinlaan.

 Oversteek St-Bernardsesteenweg: de fietser is hier 
duidelijk niet welkom? In allerhande bochten wordt 
hij/zij gewrongen die zo koppig is om toch maar op 
bestemming te geraken…

 Krijgsbaan 2: : fietspad met slechtliggende dals 
(tegels 30*30cm) is dringend aan renovatie toe! 
(onze suggestie, gebruikt donkerrode asfalt, we 
kunnen het niet genoeg zeggen)

 Krijgsbaan 3: ter hoogte van Sportcentrum 
Sorghvliedt, een bushalte op het fietspad, terwijl 
er voldoende plaats is om hier een mouw aan te 
passen!
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Meer informatie:
Fietsersbond vzw staat voor meer mensen veilig op de fiets.

De actieve kern van Fietsersbond afdeling Antwerpen telt 15 
vrijwilligers. We voeren actie, stellen knelpuntdossiers samen, 
benaderen beleidsmakers en trachten zo meer bewustzijn te creëren 
rond de fiets. We hebben ook ’n blog: fietsantwerpen.wordpress.com

Interesse om mee te denken aan en te ageren voor een beter 
fietsbeleid? Kom kennis maken! Elke eerste dinsdag van de maand 
vergaderen we in het Huis van de Sport.

Je kan ook lid worden van Fietsersbond vzw, door 23€ (individueel) 
of 30€ (gezin) te storten op rekeningnummer 789 – 5836465 – 90. 
Een lidmaatschap is geldig van 1 januari tot 31 december. In het 
lidmaatschap is een bijstandsverzekering inbegrepen. 

Meer informatie op www.fietsersbond.be.


