
 

Vrijdag geven we een applaus voor de fietsers 

   

Op 20 maart 2015 organiseert de Fietsersbond voor de tweede keer een Nationale Applausdag voor 
Fietsers. 50 gemeenten waarbij Lint, Hove, Mortsel, Lier en Kontich doen mee. Wil je mee fietsers 
ondersteunen?  Kom dan tussen 7u30 en 8u30 naar het Gemeenteplein. Telkens een fietser voorbij fietst 
krijgt die applaus. Zo tover je een glimlach op de gezichten van de fietsers.  

Waarom ?  

 Om de eerste dag van de astronomische lente te vieren  

 Om fietsers te feliciteren: ze kiezen voor het slimste vervoermiddel  

 Om fietsers te bedanken: ze maken de wereld een stukje leefbaarder, gezonder en plezanter  

 Om fietsers aan te moedigen; doe zo voort!  

 Om automobilisten stof tot nadenken te geven: het kan ook anders  

 Om beleidsmakers te tonen: veilige fietsinfrastructuur werkt! Er is een publiek voor en het doet 
meer mensen fietsen!  

Wanneer zone 30 in de Kontichse woonwijken? 

De gemeenteraad keurde in 2008 unaniem een eerste versie van het mobiliteitsplan goed. Dit plan koos 
resoluut voor zone 30 in alle woonwijken. Enkel de invalsstraten van de wijken blijven in dit plan 50 km/h. 
De meeste van deze invalsstraten hebben al fietspaden. 

Intussen zijn we in 2015. De gemeente 
werkt aan een verdieping van het 
mobiliteitsplan. Tot onze verbazing behoudt 
dit plan niet eens de intentie om alle 
woonwijken om te vormen tot zone 30. 

Intussen heeft de gemeenteraad wel al 
beslist om een zone 30 in te voeren in de 
Kruisschanslei, Witvrouwenveldstraat en 
Meylweg. Deze straten dreigen meer 
verkeer te moeten verwerken in het nieuwe 
circulatieplan. 

Fietsersbond Kontich vindt gemengd 
verkeer enkel geschikt voor straten waar 
de snelheid van het wegverkeer beperkt 
wordt tot 30 km/h. Het risico op overlijden 
bij een aanrijding daalt van 45% (bij 
50 km/h) tot 5% (bij 30 km/h).  

Meer informatie: 

http://www.fietsersbond.be/kontich/snelheid  

 

   Mobiliteitsplan Kontich – beleidsplan 2008 – kaart 17 
   groen = zone 30, dunne lijn = 50 km/h, dikke lijn = 70 km/h 

http://www.fietsersbond.be/kontich/snelheid


Recente realisaties 

 
Fietsers op de fietsostrade krijgen een welkomstbord bij 
het binnenrijden van Kontich. 

 
Het onverlichte paaltje in het midden van het Broekbos 
werd verwijderd. Er staan nu twee paaltjes aan de rand. 

Gemeente plaatst snelheidsborden met smileys 

De gemeenteraad heeft de aanschaf van acht 
snelheidsborden met smileys goedgekeurd. 
Zeven borden krijgen een vaste stek. Eentje zal 
opgesteld worden op basis van klachten van 
bewoners. 

Wie zich aan de opgelegde snelheid houdt, 
krijgt een lachende smiley te zien. Wie te snel 
rijdt, doet  een treurige smiley oplichten. De 
borden registreren ook het aantal auto’s dat in 
beide richtingen de borden voorbijrijdt, de 
topsnelheid en de gemiddelde snelheid.  

De vaste borden worden geplaatst in 
Molenstraat, Antwerpsesteenweg, Kapelstraat, 
Keizershoek, Helenaveldstraat, Meylweg en 
Pluyseghemstraat. Het achtste bord zal om de 
drie weken op een andere plek opgesteld 
worden. Alle borden werken op zonne-energie 
en zijn verplaatsbaar.  

© Philippe Desmet – snelheidsbord met smiley in Hove 

Opgepast bij het verlaten van een parking 

 

Vele baanwinkels liggen langs de grotere wegen uitgerust met fietspaden. 
Vaak letten de automobilisten in eerste plaats op het andere autoverkeer. 
Zeker wanneer ze ook nog een dubbelrichtingsfietspad moeten kruisen, 
wordt de fietser soms vergeten. 

We vragen de bedrijven om verkeersborden B5 met onderbord M10 bij 
hun uitrit te plaatsen om te waarschuwen dat fietsers van beide kanten 
kunnen komen. Deze borden staan o.a. al bij Q8 aan Prins Boudewijnlaan, 
bij Lidl in Groeningelei en ook bij Aldi in Kontichsesteenweg in Aartselaar. 



Provincieraad keurt aanleg fietsostrade Antwerpen-Lier unaniem goed 

Het fietsbeleid van de provincie Antwerpen zet meer dan ooit in op de fietsostrades. Speerpunt wordt de 
realisatie van een vierde fietsostrade tussen Antwerpen en Lier, na de fietsostrades Antwerpen-Mechelen, 
Antwerpen-Essen en Herentals-Balen. De provincieraad keurde die plannen vandaag unaniem goed. 

De keuze voor de fietsostrade Antwerpen-Lier is weldoordacht. Ze loopt door dichtbebouwd gebied met 
veel werk- en schoolbestemmingen. De totale lengte van 10 kilometer is een perfect fietsbare afstand. 
Zowel in Antwerpen als in Lier zijn er aansluitingen met andere fietsostrades. De regio kampt met heel 
wat mobiliteitsproblemen. De fietsostrade Antwerpen-Lier maakt van de fiets een waardig alternatief 
voor de wagen. De provincie Antwerpen kan deze fietsostrade op relatief korte termijn aanleggen. Er zijn 
immers weinig grondverwervingen nodig.  

Peter Vermeulen was onze hoofdspreker op het jaarfeest 

 
Peter Vermeulen tijdens de presentatie op het jaarfeest 

Op vrijdag 6 februari vond ons jaarlijkse jaarfeest 
plaats. Dit jaar waren we te gast in Hove. 

Onze hoofdspreker was Peter Vermeulen. Hij gaf 
ons toelichting hoe Ringland gegroeid is van een 
idee tot een concreet plan. Dankzij crowdfunding 
werd vorig najaar voldoende geld verzameld voor 
de financiering van drie studies. 

Ook de nieuwe directeur van Fietsersbond was 
aanwezig. Verder kregen we overzicht van de 
komende activiteiten, werden jubilarissen 
gehuldigd en werden we verrast op een leuke quiz. 

Op verkenning voor toekomstige fietstochten 

   

Noteer alvast 30 augustus in je agenda. Loop eerst wat rond op de eco- en boerenmarkt in Waarloos. Na 
een hapje en een drankje, spreken we af om 14u voor een fietstocht langs bossen en natuurgebieden op 
de grens van Lier. Bovenstaande foto’s werden gemaakt bij een sneeuwklokjeswandeling in het 
Babbelkroonbos. Op 30 augustus maak je kennis met liefst 5 natuurgebieden aan de westgrens van Lier. 

30 km/h in de volledige Gentse binnenstad 

Vanaf woensdag 22 april is de hele binnenstad van Gent één grote zone 30. Een eerste 
mijlpaal in het nieuwe mobiliteitsbeleid. Wie straks van de stadsring R40 naar het 
centrum afslaat, mag nooit meer sneller dan 30 per uur. In alle straten binnen de R40 
wordt de maximumsnelheid 30 kilometer per uur. Alleen op de R40 zelf, de as van de 
Nieuwe Wandeling, de Opgeëistenlaan en de Blaisantvest en op de op- en afritten van 
het B401-viaduct aan het Zuidpark blijft de snelheid 50 kilometer per uur.  



Met Fietsersbond Mortsel en Edegem op city-trip naar Antwerpen 

Op zaterdag 21 maart kan je met Fietsersbond Mortsel op uitstap naar Antwerpen. Vertrek is voorzien om 
13:00 aan het Stadhuis van Mortsel.  In Antwerpen begeleiden de gidsen van Cyclant  (www.cyclant.com)  
de fietsers door en langs Antwerpen.  Leden die mee willen fietsen, melden dit aan 
fietserbondmortsel@gmail.com 

Eén week later kan je met Fietsersbond Edegem mee. Stadsgids Marleen Van Himbeek begeleidt de 
fietsers langs enkele mooie, verrassende, interessante en bijzondere plekjes. Vertrek is voorzien op 
zondag 29 maart om 13u30 (zomertijd!) op het gemeenteplein van Edegem. Het aantal deelnemers is 
beperkt en daarom moet je vooraf inschrijven via deze link of telefonisch op nr. 0476/201.365. 

Kleed je voor beide fietstochten voldoende warm aan, want we staan vaak stil om de 
bezienswaardigheden te bewonderen.  

Altijd groen voor fietsers 

Met Evergreen on bike kunnen fietsers hun snelheid 
aanpassen, zodat ze op het juiste moment aankomen bij het 
verkeerslicht en zonder stoppen kunnen doorrijden. Het is zelfs 
mogelijk bepaalde fietsers prioriteit te geven bij 
verkeerslichten. Het systeem werkt op basis van smartphones. 
De fietser meldt zich met de smartphone al ver voor het 
kruispunt automatisch in bij het verkeerslicht.   

Door deze vroege aanmelding kan het verkeerslicht al rekening houden met de komst van de fietser. 
Bovendien informeert Evergreen on bike de fietser via een app over de te fietsen snelheid (sneller of 
langzamer fietsen) om het groene licht te halen.  

Fietssnelwegen in Londen  

 

 

 

Londen stelt een voorbeeld voor andere steden als het over 
vervoer gaat. Het metronetwerk is geweldig, wagens worden 
belast in de stad, en nu gaat het ook nog eens een groot netwerk 
van fietssnelwegen uitbouwen. 

Nu gaat de Engelse hoofdstad vol inzetten op de zwakke 
weggebruiker. En daarom werd vorige maand het plan voor de 
Cycle Superhighways goedgekeurd. Vanaf maart 2016 verbinden 
twee volledig nieuwe fietssnelwegen de voorsteden met het 
centrum. Zes bestaande wegen zullen uitgebreid worden en 
veiliger worden gemaakt.  

 

 

 
Deze plannen werken inspirerend. Architectenbureau Gensler wil 
van de verlaten metrotunnels een netwerk maken voor fietsers 
en voetgangers. De Londense metro heeft een aantal oude 
stations en tunnels die niet meer worden gebruikt.  

 
© De tekeningen werden gemaakt door Transport for London en 
Architectenbureau Gensler. 

 
Bart Van der Spiegel 
www.fietsersbond.be/kontich 
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