


Terreinkennis 

• grondige en volledige analyse  

• beleidsinstrument 

• algemeen en specifiek 

• vergelijken: 

- tussen gemeenten 

- (2007) - 2012 - 2018 



Gemeenteraadsverkiezingen 2018: 

Een aantrekkelijke gemeente 

dankzij wervend fietsbeleid 

Onze tips voor het hele schepencollege 

Fietsrapport Azura 2018    na 2012 

 
... de toestand van de fietsinfrastructuur 

in Aartselaar, Boechout-Vremde, 

Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel 

Online rapport 

 



www.fietsersbond.be/nieuws/een-aantrekkelijke-gemeente-dankzij-wervend-fietsbeleid  

Een gemeente die is ingericht op maat van 

fietsers en voetgangers heeft alleen maar 

voordelen: efficiënt gebruik van beschikbare 

ruimte, meer leven op straat, meer sociale 

controle, meer verkeersveiligheid, een 

betere bereikbaarheid, properder lucht en 

een gevoelige verbetering van de algemene 

levenskwaliteit. Kortom, een fietsgemeente 

is een aantrekkelijke gemeente. 

Tips voor het hele schepencollege 

 fijnmazig fietsnetwerk 

 infrastructuur voor morgen 

 comfortabele fietspaden 

 kwalitatieve fietsenstallingen 

 geef fietsers inspraak 

 ...  
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Fietsersbond Azura 

• Zeven gemeenten in 

de Antwerpse Zuidrand 

• Intensieve samenwerking 

• Grootste concentratie Fietsersbondleden in Vlaanderen 

• Ideale fietsregio: ligging tussen Antwerpen-Lier-Mechelen en 

Rivierenland, alles dichtbij, goede treinverbindingen 

• Toerisme/Landschapspark Zuidrand  



Fietsrapport Azura in luiken per gemeente 
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Fietsbeleid ● ● ● ● ● ● 

Comfortmeting ● ● ● ● ● 

Fietsparkeren ● ● ● ● ● ● 

Knelpunten ● ● ● ● 

Binnenwegen ● ● ● ● ● 

Paaltjes ● ● ● ● 



Luik 1: Fietsbeleid 
per gemeente 2013-2018 

De Fietsersbondafdeling  

beoordeelt het fietsbeleid: 

Inhoud beleidsdocumenten  
(Mobiliteitsplan, Bestuursakkoord, ...) 

>> Wat is er anno 2018 van gerealiseerd? 

Uitgevoerd in Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint 

Fietsrapport 2018 



Luik 1: Fietsbeleid 

+ Boechout: beleid gericht op duurzame mobiliteit: 5 nieuwe 

fietspaden, 6 fietsstraten, focus op de fiets in beleidsplannen en 

infrastructuurbudget 

↑ Aartselaar: ten goede veranderd: schoolomgevingen, zone 30, 

2x een knip, trage wegen; nog vooruitgang nodig o.a. voor 

fietsparkeren 

• Kontich: positief: brede nieuwe fietspaden in asfalt, beheer 

paaltjes, onderhoud fietsinfrastructuur; te verbeteren: zone 30, 

bewegwijzering, wegenwerken 

• Hove: positief: zone 30, fietsenstallingen; te verbeteren: geen 

mobiliteitsplan, geen fietsbeleid, heraanleg minimumbreedte in 

klinkers 

• Edegem: één nieuwe trage weg, verder nog geen realisaties 

maar projecten lopend 



Luik 2: Comfortmeting 
fietspaden en fietswegen 

Trillingsmeting + breedte + buffer 

• Fietspaden langs gewest- en gemeentewegen 

+ fietswegen, jaagpaden 

• Nieuwe meetfiets Fietsersbond, uitgevoerd i.o.v. Provincie 

Antwerpen, in het kader van de Fietsbarometer 

• Aartselaar, Boechout, Edegem,  

Hove, Kontich 

Fietsrapport 2018 



Luik 2: Comfortmeting 
fietspaden en fietswegen 

Score op 10: Trillingsfactor  telt voor 60% 

  Breedte 20% 

  Buffer 20% 

Asfalt > Cementbeton > Klinkers > Dalles > Kasseien 

Fietsrapport 2018 

kasseien 

trilling 75 

score 0/10 

nieuw asfalt of beton 

trilling 5 

score 8/10 



Luik 2: Comfortmeting 
fietspaden gemeentewegen  

   2007 2012 2018 

• Boechout:   57% 64% 

• Kontich:   57% 57% 

• Edegem:  53% 52% 46% 

• Aartselaar: beperkte meting;  

klachten over de Kleistraat 

• Hove: beperkte meting; 

heraanleg met klinkers, vreemde bochten Geelhandlaan 

 

de 5 nieuwe 

fietspaden 

scoren goed: 

90% 

4 nieuwe 

fietspaden 

maar ook 

veroudering 

geen 

heraanleg 



Luik 2: Comfortmeting 
fietspaden gewestwegen  

   2007 2012 2018 

• Boechout:   76% 69%  

• Kontich:   66% 61% 

• Edegem: 58% 60% 60% 

 

Nieuwe meetfiets 

strenger + 

veroudering 



Luik 2: Comfortmeting 
zo hoort het 

Alexander Franckstraat Boechout voor en na 



Luik 3: Fietsparkeren 
bestaande en gewenste stallingen 

Bestaande, publiek toegankelijke 

fietsparkeervoorzieningen en locaties 

waar er ontbreken 

• Publieke plaatsen 

• Privéuitbatingen met parking 

• Winkelstraat 

• Schoolpoort (LS, KS) 

• Openbaar vervoerhaltes 

Aartselaar, Boechout, Edegem,  

Hove, Kontich, Lint 

Fietsrapport 2018 



Luik 3: Fietsparkeren 
types fietsenstallingen 

wielklemmen slotpalen leunbeugels 

min 80 cm lang 

> 1 m tussenafstand 



Score  

fietsparkeren 

+ Aantal plaatsen 

(theorie en praktijk) 

+ Foto 



Luik 3: Fietsparkeren 
Score per gemeente 

  2012 2018 opvallendste tendens 

• Hove:  43% 46% verbetering in dorpskern en station 

• Lint:  46% nieuwe publ. stallingen scoren goed 

• Boechout:  27% 43% verbetering ook in Vremde 

• Edegem:  36% 39% nieuwe publ. stallingen scoren goed 

• Kontich:  33% 36% baanwinkels en horeca scoren slecht 

• Aartselaar: 23% 24% bushaltes scoren slecht 

 



Luik 3: Fietsparkeren 
Aantal plaatsen (praktijk) per gemeente 

  2012 2018 

• Boechout:  545 1401 

• Hove:  336 580 

• Kontich:  1173 1488 

• Edegem:  1251 1309 

• Aartselaar: 692 641 

• Lint:  603 

 



Luik 3: Fietsparkeren 
Algemene conclusies 

Privé-uitbatingen 

met eigen parking: 

• baanwinkels 

• horeca 

• sportclubs, ... 

 regulering? 

 

OV-haltes 

 

Winkelstraten 

Perifeer probleem 

Waarloos blijft, 

Vremde is verbeterd, 

perifere kernen 



Luik 4: Knelpunten 
de prioriteiten 

De voornaamste knelpunten voor fietsers in Edegem, Hove, 

Kontich, Mortsel 

samengesteld aan de hand van fietersenquêtes 

met focus op veiligheid, oversteken, kwaliteit fietspaden, … 

Fietsrapport 2018 



Luik 5: Binnenwegen 
berijdbaarheid per fiets 

Onderzoek van de verkeersvrije 

doorsteken, trage wegen 

en straten met autoknip 

Gewenste verbindingen 

Uitgevoerd in Aartselaar, 

Edegem, Hove, Kontich, Mortsel 

Fietsrapport 2018 



Score  

binnenwegen 

Controle van 

veiligheid, comfort 

en onderhoud met 

meting en foto’s 



Luik 5: Binnenwegen 
Score per gemeente 

  2012 2018 

• Kontich:  61% 63% 

• Edegem:  57% 60% 

• Aartselaar: 46% 55% 



Luik 5: Binnenwegen 
Algemene conclusies 

• Wegdekonderhoud kan beter 

• Moeilijke aansluitingen 

• Signalisatie: veel fouten, weinig specifieke wegwijzers 



Luik 5: Binnenwegen 
Gewenste verbindingen 

Trage Wegen vzw ? 



Luik 6: Paaltjes 
en andere obstakels 

• Nieuw luik: inventaris sinds 2016 

• Tendens naar minder paaltjes overgewaaid 

uit Nederland 

• Edegem, Hove, Kontich, Mortsel 

 

Fietsrapport 2018 



Luik 6: Paaltjes 
en andere obstakels 

• Vormen een reëel probleem 

• Richtlijnen Fietsberaad Nederland 

• Enkel paaltje als het probleem groter is dan de storing van de paal 

• Weghalen > positief signaal 

Fietsrapport 2018 



Luik 6: Paaltjes 
en andere obstakels  

Richtlijnen Fietsberaad Nederland 

• Niet aan een bocht of kruispunt 

• Niet in de natuurlijke rijlijn van de fietser =  

30-160 cm van de rechterrand 

• Tussenbreedte 160 cm, evt. lokaal verbreden 

• Inleidende markering: streep geschilderd 

vanaf 10m voor de paal en errond 

• Op donkere locaties zonder openbare 

verlichting: met LED-licht 

• De paal zelf: liever wat dikker (16 cm 

diameter), hoogte 85 cm, reeks paaltjes even 

hoog; kleur 50% wit en 50% rood. 

Fietsrapport 2018 

http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden

/Keuzeschema_palen_op_fietspaden_vs3.pdf  
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Samenvatting 

• Een aantrekkelijke gemeente dankzij wervend fietsbeleid 

• Toekomst = brede comfortabele fietspaden in asfalt 

• Fietsparkings: enkel kwaliteitsbeugels! 

• Binnenwegen die correct berijdbaar zijn 

• Minder paaltjes 

www.fietsrapport.be  

http://www.fietsrapport.be/


Samengesteld door: 
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Veerle Moens, Greet Schamp, Inge Segers, Gijs van Kersen 

Hove: Martina Buys, Roger Claessens, Wilfried De Ley, Tim De Roeck 

Kontich: Koen Hardy, Bart Van der Spiegel, Tom Verbraeken,  

Mariette Verwimp 

Lint: Freddy Bellis, Wouter De Backer, Lisette Geysels, Luk Naets,  

Colette Snoeck, Hilde Verheyen, Hilde Verhulst  

Mortsel: Liesbeth Rabaey, Lut Thielman, Pascal Van Hove, Gert Verwaest 

Fietsrapport 2018 

Coördinatie: Bart Van Der Spiegel, Gijs Van Kersen, Dirk De Weerdt  

Contact: ddwdesign@telenet.be 


