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Aanleiding FietsGEN 

 

 

• 2008, 2010: resoluties Brussels en Vlaams 

parlement - aanpak verkeerscongestie Brussel en 

Vlaamse Rand – uitbouw fiets-GEN 

 

• Aandeel fietsverplaatsingen in Brussel en 

Vlaamse Rand is slechts 4%  

 

• Iris-II en mobiliteitsplan Vlaanderen naar ca. 20% 

fietsverplaatsingen tegen 2020.  



Ontwerpsnelheid 



Maatschappelijk belang 

 



Uitgangspunten  

 

Conflictvrije, gestrekte, vlakke  

routes met lokale meerwaarde 

 

 

Grensoverschrijdend 

 

 

 

Afstemming met GFR-BFF 

 

 



Potentiële fietsverplaatsingen 

 





Bestuurlijke verankering 

 Interbestuurlijk akkoord BHG-Vlaanderen-Vlaams-

Brabant:  
 drie prioritaire routes 

 verdere verankering in beleidsdocumenten, plandocumenten, 

uitvoeringsprogramma’s, … 

 voorzien van financiële middelen 

 SO met Infrabel 

 SO met NMBS (in voorbereiding) 

 

 

 SO provincie-MOW-ANB 

 SO provincie-W&Z 

 

 

 



Vlaams regeerakkoord 2014-2019 

 “De uitbouw van het Fiets-GEN samen met het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant 

zorgt voor veilige en snelle fietsverbindingen tussen 

Vlaanderen en Brussel.” 

 

 “We verhogen de investeringen in fietsinfrastructuur via 

het Integraal FietsInvesteringsprogramma (IFI) van het 

Fietsteam. Fietsbruggen en fietstunnels werken missing 

links in de fietsroutes weg.” 

 

 “Jaagpaden worden maximaal ingeschakeld in de 

fietsroutenetwerken.” 

 



Fietssnelwegen in Vlaams-Brabant: extra subsidies 



Kwaliteitseisen fietssnelwegen 

 Ontwerpsnelheid: min. 20 km/u 

 

 Constant kwaliteitsniveau, conflictarm  

 

 Breedtes:  

 Dubbelrichting: 4m (min. 3m) 

 Enkelrichting: 2,5 m (min. 2m) 

 

 Indien gedeeld ruimtegebruik: autoluw of autovrij 

 

 http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-

mobiliteit/fiets/subsidies/subsidie-fietsgen-en-

fietssnelwegen/index.jsp 
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Leesbaarheid, identiteit (1) 

 Bewegwijzering: 

 
 HST-route 

 

 Kanaalroute: voorjaar 2015 

 

 

 



Leesbaarheid, identiteit (2) 

 

 Belang: 

 Intuïtief verloop = vlottere fietsverplaatsing 

 Veiligheid en comfort 

 Identiteit / ‘smoel’ 

 Promotie voor fietssnelwegen 

 

 Aanbesteding onderzoeksopdracht in najaar 

 

 Toegepast op HST-route en kanaalroute-zuid, incl. 

realisatie 

 

 

 

 



HST-fietsroute 

 



Route bewegwijzerd, geteld en bevraagd  

 

 



Route bewegwijzerd, geteld en bevraagd 



HST-fietsroute: selectie topics  



HST-fietsroute: selectie topics  



Fietsbrug over Ring om Brussel 



Fietsbrug over Ring om Brussel 



Fietsbrug over Ring om Brussel 





Knikjes in Kortenberg 



Knikjes in Kortenberg 



Kruising N227: AWV werkt op KT een voorstel uit 



HST-fietsroute: selectie topics  



Doortocht door centrumgebied Zaventem 

stations-

omgeving 

scholen 

scholen 

winkels, 

horeca 



Doortocht door centrumgebied Zaventem 

 



Doortocht door centrumgebied Zaventem 

 Doortocht Zaventem 



Doortocht door centrumgebied Zaventem 

 



Doortocht door centrumgebied Zaventem 

 

? 



Doortocht door centrumgebied Zaventem 

 Foto Brugstraat 

 



HST-fietsroute: selectie topics  



Belevingswaarde 

 



Belevingswaarde 

 



Belevingswaarde 

 

 



Herkenbaarheid 

 

 



Optimalisatie HST-route 

 





Kanaalroute 



Aansluiting Kanaalroute-noord op fiets-o-strade Mechelen 



Kanaalroute-noord 









Kanaalroute-zuid (1) 



Kanaalroute-zuid (2) 

 

 Bespreking met FB Halle: 15/10. 

 

 Roggemanskaai: aanleg dubbelrichtingsfietspad (als tijdelijke 

maatregel in afwachting van dijkverstevigingswerken) 

 (op te nemen in IFI ??)  

 

 Bewegwijzering: voorjaar 2015  

 



Asse-Brussel-route (vroeger ‘OMA-B’) 



Tijdslijn 



Tracé 



Gesegmenteerd overzicht 



Andere fietssnelwegen 

 Bespreking op kaart 



Fietsbeleid 2.0  (1) 

 Tellen met meetlussen (HST (500.000e fietser, kanaalroute) 

 GPS-tracks (kanaalroute-noord) 

 Routecoach 

 Bevraging 

 



Fiets - en OV- beleid 2.0    

Naar een geïntegreerd Fiets-OV-systeem ? 

 

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid 



BrabantNet De Lijn - FietsGEN 



RegioNet Leuven 



Contact 

 Dienst mobiliteit: 016 – 26 75  44 

 

 

 Infopunt fiets:  

 

  fiets@vlaamsbrabant.be 

 

mailto:fiets@vlaamsbrabant.be

