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Fiets: enorm potentieel  

53 % van alle verplaatsingen is 
korter dan 5 km  
 

78% van alle verplaatsingen is 
korter dan 15 km (OVG 2013) 
 

12,6 % van alle verplaatsingen 
gebeurt per fiets (OVG 2013) 
 

11 % pendelt met de fiets (OVG 2013) 
 
 

51 % van de verplaatsingen is korter 
dan 5 km (doorrekening FietsGENstudie) 
 

77% van de verplaatsingen is korter 
dan 15 km (doorrekening FietsGENstudie) 
 

< 4 % van alle verplaatsingen gebeurt 
per fiets (FietsGENstudie, cijfer incl. BXL) 
 

6 % pendelt met de fiets (OVG 2001) 

Streefdoel Brussel en Vlaanderen:  
20% van alle verplaatsingen in Vlaanderen in 2020 gebeurt met de fiets 



Kwaliteitssprong nodig, vooral gericht op 
reissnelheid en comfort 
 Ontwerpsnelheid van min. 30 km/u nastreven 

(cf. e-bike) 
 

  Reissnelheid 

Afstand 10 km/u 15 km/u 20 km/u 25 km/u 

10 km 60 min 40 min 30 min 24 min 

15 km 90 min 60 min 45 min 36 min 

20 km 120 min 90 min 60 min 48 min 



Reistijd fiets t.o.v. auto: data Routecoach, 
impact van HST-fietssnelweg 



Technische kwaliteit - comfort 

• Breedte 
• Materiaal van wegdek 
• Ruime bochtstralen  
• Hellingspercentages  
• Verlichting  
• Ongelijkgrondse kruisingen met drukke verkeersaders  
• Kwaliteitseisen Vlaams-Brabant = nieuw hoofdstuk fietssnelweg in 

Vlaams Fietsvademecum 

 



Niet overal extra asfalt 



HST-fietssnelweg in Machelen-Zaventem 



 



HST-fietssnelweg: wegwerken “knikjes” 
Kortenberg 

 



Interprovinciale studie leesbaarheid 

Doel: opnieuw opgenomen worden in nieuw 
Vlaams Fietsvademecum 





Goede samenwerking met De Lijn 

 



Maar het blijft complex 

 



We rekenen ook op de gemeenten 

 Mobiliteitsplan 
 Fietstest 
 Subsidies (tot 100% voor fietssnelwegen, 

80% voor BFF, 40% voor BRF, maar ook 
schoolroutes en –fietsen, enzovoort) 
 



Meer info op www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit  
  

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