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FIETSER RIJDT AUTO
OMVER

ERIC SPIESSENS  (ADVISEUR STUDIEDIENST ACW)

We zitten met een probleem. We rijden te graag met de auto. De auto past als gego-

ten bij – ondersteunt zelfs – onze snelle, flexibele, concurrentiële levensstijl. Met de

auto kun je mensen voorbijsteken, de loef afsteken, van de baan drukken. Met een

eigen auto ben je niet afhankelijk van de andere, van een vaste uurregeling, van het

weer. Met de auto kun je meer doen, vaker gaan, verder geraken… op minder tijd.

En eigenlijk trekken we ons niet zoveel aan van de schadelijke en storende neven-

effecten van het eigen autogebruik. Dat 4,5 miljoen personenwagens en een jaar in

jaar uit sterk stijgend autoverkeer in België toch wel ernstige problemen veroorza-

ken, proberen we massaal te verdringen.

1.500 doden en 2.000 blijvend gehandicapten door het autoverkeer, elk jaar op-

nieuw. So what? Enkele duizenden extra overlijdens en veel mensen met gezond-

heidsproblemen per jaar vanwege de schadelijke uitlaatgassen. Pech voor hen!

Stinkende uitlaatgassen, ononderbroken verkeerslawaai, immense ruimte-inname

door ons autogebruik in onze dorps- en stadskernen. Hondendrollen storen meer!

Steeds meer CO2-uitstoot met een verraderlijke opwarming van ons klimaat tot ge-

volg? Dan hoeven we onze terrasplanten in de winter niet meer binnen te zetten! Het

enige wat ons echt lijkt te storen - en dan nog - zijn de files op weg van en naar het

werk, op weg naar de kust, bij het binnenrijden van het stadscentrum en bij het op-

rijden van de Ikea-parking.

En dan het beruchte hulkeffect. Eenmaal achter het stuur van de auto, krijgen men-

sen - mannen vooral - een adrenalinestoot waardoor zij veranderen in egoïstische en

gewelddadige wezens. Wie met de auto op de weg is, vindt dat de anderen zich moe-

ten aanpassen aan hem. Fietsers rijden sowieso altijd in de weg, voetgangers horen

te wachten met oversteken tot de auto voorbij is. Wie niet onmiddellijk een parking

vindt vlak bij zijn bestemming, meent het recht te hebben z’n wagen achter te laten

op trottoirs, fietspaden, zebrapaden of desnoods parkeerplaatsen voor minderva-

liden. Enkel stevige metalen palen, betonnen blokken of gigantische bloembakken

kunnen hem daarvan weerhouden. En dan… op warme dagen, door hoge tempera-

turen en ons eigen autogebruik veroorzaakte hoge ozonconcentraties… zijn we zelfs

in staat tot echte verkeersagressie.

Kan het echt niet anders? Is voor elke verplaatsing de auto het meest aangewezen

vehikel? Kom nou. Een woon-werkverplaatsing bedraagt gemiddeld 6,2 kilometer.

Aan 18 km per uur fietssnelheid is dat 20 minuten fietsen. Een winkelverplaatsing be-

draagt gemiddeld 2,6 km. Nochtans grijpen we als goede kuddebeesten in meerder-

heid naar onze auto voor dat soort korte verplaatsingen. Nagenoeg de helft van onze
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autoverplaatsingen zijn korter dan 5 kilometer.

Je krijgt daarbij de meest absurde situaties. Met de auto om de krant of om een brood,

bijvoorbeeld. Een machine van meer dan 1.000 kg starten om iets van een paar hon-

derd gram even verderop te gaan halen. Mét koude en dus sterk vervuilende motor.

En één kans op twee dat je een tijdje moet rondtoeren op zoek naar een vrije par-

keerplaats. Ouders brengen tegenwoordig de eigen kinderen massaal met de auto

naar school of hobbyclub. Kinderen uit dezelfde straat of wijk worden met een in-

terval van enkele minuten door hun eigen moeder-chauffeur aan de schoolpoort af-

gezet. De parking voor de auto’s aan de schoolpoort is in sommige gevallen zelfs gro-

ter dan de speelplaats voor de kinderen.

Waarom kopen we ons met z’n allen geen degelijke fiets en fietsen we toch gewoon

die korte afstanden naar het werk, de school of de winkel? De meeste praktische be-

zwaren los je op met een goeie deodorant, sportieve en weerbestendige kleding, een

stevig fietsslot en een minimum aan fysieke conditie. Maar wie veel fietst, weet dat

er nog veel kan en moet verbeteren aan de fietsinfrastructuur en de fietsvoorzienin-

gen. Daarom een indringende oproep aan alle beleidsmensen uit de politiek en uit

de privé-sector: koop u een fiets, begeef u dagelijks even in het verkeer en bekijk de

verkeersinfrastructuur en het verkeersverloop systematisch door de ogen van de fiet-

ser. En na een maand kom je tot volgend lijstje van acht minimumeisen.

✔ Een fietsweg is geen aanhangsel of bijvoegsel van een autoweg. Fietsers hebben

recht op eigen wegen mét eigen bewegwijzering, zonder omwegen, met veilige

oversteekplaatsen en kruisingen en voldoende afgeschermd en beveiligd tegen

voorbijrazende automobilisten.

Op de autosnelwegen hebben de auto’s voorrang, in de woonstraten en de dorps-

centra moeten de fietsers voorrang krijgen.

✔ Eén autoparkeerplaats voor een winkel neemt 12 m2 in beslag. Waarom moeten

fietsen dan nog steeds tegen de muur gekwakt worden, waarbij de doorgang op

het trottoir sterk belemmerd wordt? Op 12 m2 is plaats voor minstens zeven de-

gelijke fietsparkeerplaatsen.

Waarom zijn de fietsplaatsen in fietsrekken nog altijd smaller dan de breedte van

een fietsstuur? Een automobilist wordt toch ook niet verondersteld om uit te stap-

pen, zijn deuren dicht te doen en zijn auto langs achter op een te smalle parkeer-

plaats te duwen tussen twee andere geparkeerde wagens?

✔ Een oversteekplaats hoort per definitie een plaats te zijn waar de automobilist de

fietsweg oversteekt en niet een plaats waar de fietser de autoweg oversteekt.

✔ Fietsers parkeren zich niet op de autoweg, dus auto’s worden ook niet geparkeerd

op de fietsweg.

✔ Als een bedrijf de investering doet om voor zijn personeel een autoparking aan te

leggen, dan moet het ook de moeite doen om een fietsenstalling en een verfris-

en omkleedlokaal voor fietsers in te richten.

✔ Als bedrijfswagens kunnen, moeten bedrijfsfietsen zeker kunnen. Voor de prijs

van één bedrijfswagen heb je minstens dertig fietsen.

✔ Elk NMBS-station hoort een degelijke, overdekte fietsenstalling te hebben.

✔ Als een samenleving kan onteigenen voor HST-trajecten en autowegen, kan ze dat

ook voor fietswegen.
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