
 

 

 

Fiets zondag met ons mee op deze mooie tocht zuidwaarts.  We fietsen o.a. langs Vrouwvliet, Dijle en 
Zenne. Een drankstop is voorzien aan de watersportbaan aan het natuurgebied “Het Broek”. Terugrit via 
Rupel en Nete. Je hoeft je niet in te schrijven voor deze activiteit, die gratis is voor iedereen. Neem zeker 
een flesje water mee en controleer je fiets voor vertrek. Er is geen bezemwagen voorzien! 

Steun Kontich bij Publieksprijs Fietsgemeente 2015 

Tussen 21 maart en 21 juni 2015 kan iedereen op zijn favoriete gemeente of stad stemmen op 
www.fietsgemeente2015.be.  De stemmer duidt daar ook maximum drie redenen aan (uit een lijst van 
zeven) waarom hij vindt dat die stad of gemeente de Publieksprijs 2015 verdient. Ten slotte kan hij, als hij 
dat wenst, ook verbetersuggesties formuleren. Per mailadres kan een stemmer maximum één stem aan 
een bepaalde gemeente of stad geven. Maar hij mag een stem uitbrengen voor een gemeente in elk van 
de drie categorieën. 

Zone 30 in Nieuw-Kontich 

De volledige woonwijk ten noorden van 
de Ooststatiestraat in Kontich-Kazerne 
werd omgevormd tot zone 30. Dit zijn 
dus o.a. Meylweg (foto links) en 
Bosveldlaan (foto rechts). 

Hopelijk is dit de aanzet om in meerdere 
woongebieden de snelheid te verlagen 
tot 30 km/h. 

  

Zone 50 in landbouwgebied 

In alle landbouwzones van onze 
gemeente werd de snelheid verlaagd van 
90 km/h naar 50 km/h. Het betreft o.a. 
het gebied tussen Kontich-Kazerne en 
Waarloos (o.a. Beekbosboek), het gebied 
ten zuiden van Waarloos (o.a. 
Keizerenberg), de omgeving van 
Waarloosveld en Kiezelweg en het gebied 
aan de westzijde van de E19.  

  

http://www.fietsgemeente2015.be/


Fietsersbond vraagt 50 
km/h in de industriezones 

De gemeente heeft de zone 50 enkel 
ingevoerd in het landbouwgebied en nog 
niet in de industriezones. In deze zones 
zijn er geen fietspaden, maar vaak zelfs 
geen voetpaden.  Gemengd verkeer met 
veel vrachtverkeer en dat aan 90 km/h 
is niet verantwoord.   

Autoluwe zone in Kontich-
Centrum 

Door de invoering van VIVO, werden een 
aantal centrumstraten autoluw.  Dit geldt 
zeker voor de omgeving van het Sint-
Jansplein. Autoverkeer komende uit de 
Duivenstraat moet nu verplicht naar links 
in de Ooststatiestraat. Doorgaand 
autoverkeer over het Sint-Jansplein is 
niet langer mogelijk. 

 

Gewoontes moeten nog aangepast worden 

Vele verkeerssituaties wijzigden op 12 april door de invoering van VIVO: 

- auto’s uit Kontich-Kazerne of Lint kunnen niet langer via Ooststatiestraat en Hofstraat 
- Antwerpsesteenweg heeft voorrang op alle zijstraten (behalve Helenaveldstraat) 
- Edegemsesteenweg is enkel richting vanaf Bochtstraat tot Heleneveldstraat 
- Drabstraat is enkel richting vanaf Expresweg tot Keizershoek 

  
Meerdere bestuurders negeren enkel richting in Edegemsesteenweg (foto: Ph. Desmet) en bussluis in Hofstraat. 

Ook de snelheidsbeperkingen worden nog niet altijd even goed opgevolgd. 

   



Drukker verkeer in Helenaveldstraat en Kruisschanslei 

VIVO zorgt ervoor dat het doorgaand verkeer meer gebruik maakt van straten een de rand van het 
centrum. Hierdoor wordt het drukker in Helenaveldstraat (foto links) en Kruisschanslei (foto rechts). Zeker 
in de Helenaveldstraat kan dit tot gevaarlijke omstandigheden leiden. De straat heeft immers geen 
fietspaden en ook veel zijstraten. De Kruisschanslei heeft aan beide zijden fietspaden en ligt in zone 30.  

  

Lange file in Molenstraat en Mechelsesteenweg 

  
Deze ochtend stond er een file van in de Mechelsesteenweg (links) tot aan de lichten van de Molenstraat 
(rechts). Ook aan de andere uitgangsstraten (zoals Edegemsesteenweg en Keizershoek) staan er langere 
files. In Rubensstraat en Antwerpsesteenweg staan er kortere files met extra auto’s op weg naar de 
Molenstraat. We roepen gemeente op om bij het Vlaamse gewest aan te dringen op een betere afstelling 
van de verschillende verkeerslichten. Tijdens de rondrit stond er geen file in Pluyseghemstraat en de 
Villermontstraat. 

’s Avonds staat er o.a. een file op de N1 van auto’s die linksaf willen richting Kontich-Kazerne. Hier kan een 
pijl voor linksafslaand verkeer mogelijk voor een oplossing zorgen. 

Studie voor verbinding N171 - N1 tijdelijk opgeschort 

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een verbindingsweg tussen de N171 (Boniverlei) en de N1 
(Mechelsesteenweg) in Kontich en Edegem. Die zal het doorgaande verkeer kanaliseren. Zo neemt de 
verkeersdruk op een aantal centrumstraten in Edegem en Kontich af, wat de leefbaarheid daar ten goede 
komt. 

De verbinding N171-N1 is echter ook een onderdeel van het zuidelijk locatiealternatief R11bis. Dat is één 
van de vier locatiealternatieven die onderzocht worden in het plan-MER voor de nieuwe gewestwegen 
A102 en R11bis. Zolang dat alternatief als redelijk wordt beschouwd (en dus wordt meegenomen in het 
plan-MER), is het niet zinvol de verbindingsweg an sich apart te bestuderen. Bijgevolg wordt die studie 
tijdelijk opgeschort. Als het zuidelijk locatiealternatief R11bis in het plan-MER voor de A102 en de R11bis 
zou wegvallen, start het Agentschap Wegen en Verkeer de studie voor de verbindingsweg weer op. 



Halfdiep geopend 

De polyvalente zaal ‘Halfdiep’ naast de sporthal werd op 24 maart plechtig ingehuldigd. Er werden 168 
nieuwe fietsstallingen voorzien, 64 tegen de muur van de sporthal en 104 nabij het Halfdiep.  Er werd 
gekozen voor stallingen op twee hoogten. Het hoogteverschil van 20 cm tussen een hoge en een lage 
plaats is iets te laag om problemen met de sturen te vermijden. De stallingwijzer vraagt minstens 25 cm. 
De minimale afstand van 40 cm tussen twee fietsen wordt net gerespecteerd. 

  

De stallingen liggen voldoende dicht bij de ingang (1/1). Voorlopig vermoeden we dat er bij normaal 
gebruik ruim voldoende stallingen aanwezig zijn (2/2). Er werd gekozen voor een betere wielklem, maar 
hierdoor is het niet mogelijk om het kader van de fiets met een slot vast te leggen. Voor veiligheid geven 
we dus 1/3. De wielklem biedt meer steun dan een gemiddelde wielklem. De stalling is iets te krap (door 
het te beperkte hoogteverschil). We kunnen dus maximaal 2/3 geven voor comfort. Qua onderhoud is 
deze stalling 1/1 waard. De nieuwe stalling krijgt dus 7/10. Evaluaties van andere stallingen vind je in 
www.fietsrapport.be.  

 

Ook de toegansgwegen in de omgeving werden 
heraangelegd. Deze werden veilig en ruim aangelegd. 
Uiteraard hopen we dat de toegang vanuit de ’s Herenlei 
meestal toegankelijk blijft. Enkel wanneer er ’s nachts te 
veel overlast verwacht wordt, kan deze achteringang 
afgesloten worden. De wegbedekking met een soort 
trilstenen is wel niet echt gelukkig te noemen. 

Fiets mee met Fietsersbond 

De volgende maanden kan je deelnemen aan vele activiteiten. Meer informatie vind je op 
www.fietsersbond.be op de pagina’s van de respectieve gemeenten. 

 zondag 26 april: Rivierentocht (Kontich) 

 maandag 27 april: Ringland Roma (gratis tickets) 

 zaterdag 9 en zondag 10 mei: Fietsweekend (Hove-Boechout) 

 zondag 17 mei: Orgelfietstocht (Kontich) 

 zaterdag 13 juni: inhuldiging fietsostrade tot Mechelen 

 donderdag 18 juni: Midzomeravond (Edegem) 

 zondag 30 augustus: Natuurgebieden op grens met Lier (Kontich) 

Maak kennis met het nieuwe Infopunt Publieke Ruimte 

 

Infopunt Publieke Ruimte is het vervolgverhaal van het succesvolle Steunpunt 
Straten en werd in het leven geroepen door de Voetgangersbeweging vzw.  
Infopunt Publieke Ruimte wil de professionele wereld en burgerinitiatieven 
beter op elkaar afstemmen. Dialoog en betrokkenheid maken openbare 
ruimte tot publieke ruimte.  

http://www.fietsrapport.be/
http://www.fietsersbond.be/
http://www.ringland.be/
http://www.publiekeruimte.info/
http://www.tragewegen.be/media/k2/items/cache/d4f3ad9330f2ce6a54144952a16e9393_XL.jpg


Wanneer oplossingen voor de Villermontstraat? 

Onze knelpuntenlijst bevat liefst drie knelpunten voor deze straat van maar 550 meter lang.   

  

Ter hoogte van het kruispunt met de Expresweg (N171) werden er  fietsopstelvakken aangebracht. Vanuit 
het centrum loopt de toegang via een op de rijweg geschilderd fietspad van 50 cm breed (foto links). 
Komende uit de industriezone is de situatie nog slechter aangelegd. Hier moet je als fietser op een kort 
stukje aangrenzend fietspad. Net voor dit eindigt, moet je links op de rijweg jumpen naar ook zo’n smal 
geschilderd fietspadje. Het wat perfect mogelijk om dit fietspad te verlengen tot aan het fietsopstelvak.  

  

Het Vlaams Gewest was bereid om verkeerslichten te plaatsen ter hoogte van het kruispunt met Prins 
Boudewijnlaan (N173). Vermoedelijk is dit de eenvoudigste oplossing om een veiligere oversteek voor 
fietsers mogelijk te maken. De verkeerslichten zullen ook het autoverkeer vlotter laten lopen. De 
Villermontstraat blijft bij de nieuwe verkeerscirculatie een belangrijke verkeersas en dit in beide 
richtingen. 

Provincie Antwerpen investeert in fietsostrades 

De fietsostrade in Mechelen krijgt stilaan vorm. Op de foto rechts 
zie je de werken nabij Mechelen-Nekkerspoel. Over enkele weken 
giet de aannemer beton op deze zandweg. De Provincie vraagt om 
de droogtijd daarvan te respecteren en de aannemer zijn werk te 
laten doen. Iedereen is ook welkom om op 13 juni de volledige 
realisatie van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen te vieren.  

Ook tussen Antwerpen en Lier wordt er een fietsostrade voorzien. 
Deze biedt een volwaardig alternatief voor de wagen. De totale 
afstand van 10 kilometer is immers perfect haalbaar per fiets. Ze 
loopt door dichtbebouwd gebied met veel werk- en school-
bestemmingen maar ook veel mobiliteitsproblemen. Niet 
verwonderlijk dus dat de provincieraad besliste om ook deze 
fietsostrade te gaan aanleggen. 

 
© Nieuwsbrief Antwerpen Fietsprovincie 



Elektrische fietsen 

Je hebt elektrische fietsen die enkel trapondersteuning 
geven. Als je niet trapt, geven ze geen ondersteuning. 
Andere elektrische fietsen hebben een elektrische 
hulpmotor die helpt zonder te trappen. Sommigen zijn 
begrenst tot 25 km/h, anderen tot 45 km/h. Het is niet altijd 
duidelijk welke regels er op elk type elektrische fiets van 
toepassing zijn. Hierbij het antwoord op een parlementaire 
vraag over dit onderwerp. 

Enkel een elektrische fiets met trapondersteuning begrensd 
tot 25 km/h wordt beschouwd als een rijwiel en mag dus 
overal op het fietspad. 

 

   Een speed-pedelec geeft wel erg veel trap- 
   ondersteuning. Je rijdt ermee tot 45 km/h. 

De elektrische fiets die zonder trappen 25 km/h haalt, wordt gelijkgesteld met een bromfiets klasse A. 
Alle elektrisch ondersteunde fietsen waarbij de trapondersteuning actief blijft boven 25 km/h, worden 
gelijkgesteld met een bromfiets klasse B.  

Een typegoedkeuring is nodig. De bestuurder dient houder en drager te zijn van een rijbewijs AM. De 
bestuurder en passagiers dienen een goedgekeurde valhelm te dragen en een motorrijtuigen-verzekering 
is noodzakelijk. FOD Mobiliteit meldt bovendien dat deze snelle elektrische fiets al sinds maart vorig jaar 
ingeschreven moet worden. Een nummerplaat voor een bromfiets is dus verplicht.  

Ford komt met vrijwillige ISA-variant 

Al meer dan tien jaar vragen we om auto’s uit te rusten met ISA (Intelligente Snelheids Aanpassing). 
Daarbij wordt de snelheid van een auto automatisch aangepast aan de geldende limieten. 

Ford is de eerste constructeur die ISA inbouwt. De bestuurder schakelt zelf de Intelligent Speed Limiter in. 
In feite combineert Ford twee bestaande systemen, een flexibele snelheidsbegrenzer en een systeem om 
verkeersborden te herkennen. 

De bestuurder activeert de Intelligent Speed Limiter met een knop op het stuur en stelt een 
maximumsnelheid in. Het systeem gebruikt een camera om te zien of er verkeersborden staan die een 
lagere snelheid vermelden. De snelheid van de auto wordt dan automatisch aangepast. 

Münster beste Duitse Fietsstad 

 

Ook in Duitsland vond er een verkiezing plaats van beste 
fietsstad. De beste fietssteden in Duitsland zijn Münster, 
Karlsruhe en Freiburg. De Duitse Fietsstadverkiezing 
wordt georganiseerd door de ADFC, de Duitse 
Fietsersbond. Alle steden en alle inwoners werden 
betrokken bij het onderzoek. Via een enquête kon 
iedereen een oordeel geven over het fietsklimaat in de 
woongemeente. 

Het ging om vragen over de kwaliteit van de infrastructuur maar bijvoorbeeld ook of fietsen plezierig is of 
juist tot stress leidt. Behalve dat er zo een top drie uit de bus rolde, zijn ook resultaten beschikbaar 
afhankelijk van de gemeentegrootte. En omdat het onderzoek voor de zesde keer plaats had, wordt ook 
duidelijk welke gemeenten de afgelopen jaren de meeste vooruitgang hebben geboekt, namelijk 
Wuppertal, Augsburg, Stuttgart. Uit de enquête blijkt verder met welke problemen de Duitse fietser 
vooral te maken heeft. 

Dat zijn bijvoorbeeld parkeren op fietsstroken, de afstelling van verkeerslichten, gladheidsbestrijding en 
omrijden door bouwwerkzaamheden. Ook voelt een meerderheid van de Duitse fietsers zich niet echt 
zeker op de fiets. Alle resultaten zijn terug te vonden op een interactieve kaart. 

http://www.adfc.de/fahrradklima-test/adfc-fahrradklima-test-karte
http://vnet.verkeersnet1.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/02/munster.jpg


De fiets: Een logische keuze (deel 1) 

In deze en volgende nieuwsbrieven trakteren we je op een boeiend essay. 

Door de toenemende problemen van files, parkeren, fijnstof, klimaat, welvaartsziekten, stress,... wordt de 
fiets steeds meer een logische en wenselijke keuze. Meer dan de helft van onze verplaatsingen bedraagt 
minder dan 5 km en de gemiddelde autobezetting is 1,3 personen (bij woon-werk meestal 1). In ons 
dichtbevolkt land worden per persoon meer autokilometers afgelegd dan in dunbevolkte landen zoals 
Frankrijk en Duitsland. Verder heeft België de bedenkelijke titels van Europees fijnstof- en filekampioen 
(ondanks het dichtste wegennet ter wereld). Men kan dus gerust stellen dat het autoverkeer in België uit 
zijn voegen gebarsten is.  

Een voordeel van fietsen is dat het niet bijdraagt tot de vele problemen uit de vorige alinea. Het is beter 
voor je eigen én anderen hun gezondheid. Je staat nooit in de file en je moet zelden parking zoeken. Hoe 
meer fietsers, hoe veiliger voor fietsers, niet-fietsers en zelfs dieren.  

Nog een voordeel is dat het in vergelijking met een auto ontzettend goedkoop is en dat je veel onderhoud 
zelf kan doen. Met de fiets krijg je ook een hogere kilometervergoeding en je hebt nooit last van 
flitspalen. In deze tijden van toenemende energieproblemen is er ook maar één voertuig dat echt een 
verschil kan maken. Elektrische auto's - zeker op grote schaal - zouden die problemen alleen maar 
vergroten (tenzij ze meer het formaat, gewicht en snelheid van elektrische fietsen/scooters aannemen). 
Ten slotte vind ik fietsen ook leuker dan autorijden, maar dat zal van persoon tot persoon afhangen.  

Zelfs in de Verenigde Staten kan je al een eerste positieve evolutie vaststellen: 

 
 

 

 

 

Bart Van der Spiegel 
www.fietsersbond.be/kontich 
 

http://dvdh80.wix.com/fietsen#!auto-voor-korte-afstanden/cby2
http://www.mobilit.belgium.be/nl/binaries/Kilometers_2012_tcm466-236677.pdf
http://www.p-i-a.be/public/uploads/images/fijnstof/Verlies%20in%20levensjaren%20door%20fijn%20stof.jpg
http://www.standaard.be/cnt/dmf20120621_009
http://www.standaard.be/cnt/dmf20120621_009
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Road_density_per_country.png
http://dvdh80.wix.com/fietsen#!verkeer-vs-industrie/cx3p
http://static.wixstatic.com/media/32bd98_5ce91e495e07416fb0940be6a5504c29.jpg_srz_p_960_684_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2223439
http://dvdh80.wix.com/fietsen#!efficientie/co4w
http://dvdh80.wix.com/fietsen#!efficientie/co4w
http://www.lowtechmagazine.be/2012/10/levenscyclusanalyse-elektrische-auto.html
http://www.lowtechmagazine.be/2009/03/elektrische-auto-snelle-oplaadtijden-elektriciteitsnetwerk.html
http://www.fietsersbond.be/kontich

