
Duurzaam op weg

Wat zijn slimme schakels?
Slimme mobiliteitsschakels zijn shortcuts voor fietsers en voet-
gangers die de doorsteekbaarheid van stads- en dorpscentra 
verhogen. Zij heffen barrières op, bijvoorbeeld een brugje over 
een waterweg, een publieke doorgang door een kantorencomplex 
of winkelcentrum, een open poortje en paadje over een privaat 
terrein. Slimme schakels nemen de missing links weg in het 
voetgangers- en fietsersweefsel.

SLIMME MOBILITEITSSCHAKELS
DOORSTEEKBAARHEID VAN STEDEN EN GEMEENTEN  
VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS VERBETEREN

Inzicht

Waarom slimme schakels?
Cijfers liegen er niet om. De auto blijft het belangrijkste transport-
middel, ook voor afstanden van minder dan vijf kilometer. 
Nochtans liggen de argumenten om korte afstanden te voet of 
met de fiets af te leggen voor de hand. Fietsen en te voet gaan 
zijn gratis, vervuilen niet en zijn gezond. Ook het beleid ziet er 
steeds meer de voordelen van in. De aandacht en expertise 
voor het behoud, de verdere uitbouw en het onderhoud van de 
voetgangers- en fietsersinfrastructuur neemt toe. Op veel plaatsen 
werden reeds de eerste stappen gezet. 

In onze steden en gemeenten zijn er nog voldoende 
opportuniteiten om het trage netwerk te verfijnen door nieuwe 
doorsteken te voorzien en reeds bestaande voet- en fietswegen te 
herwaarderen. De loop- en fietsafstanden worden erdoor verkort 
waardoor fietsen en te voet gaan vanzelfsprekend worden. Het is 
belangrijk dat de voornaamste bestemmingen en halteplaatsen 
van het openbaar vervoer via het trage weefsel makkelijk 
bereikbaar zijn.
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Door het veelvuldig gebruik van de auto hebben stads- en dorpscentra erg aan 
leefbaarheid ingeboet. De enige oplossing is dat we met z’n allen wat minder autorijden, 
zeker in gebieden met een hoge woon- en verblijfsdensiteit. Slimme mobiliteitsschakels 
maken attractieve en functionele bestemmingen vlot, veilig en comfortabel bereikbaar 
voor voetgangers en fietsers, zodat men minder geneigd is om de auto te nemen.

De maaswijdte die binnen een 
voetgangersnetwerk nagestreefd moet 
worden, hangt in de eerste plaats af 
van de stedelijkheid van een gebied. 
De maaswijdte is de afstand tussen 
twee opeenvolgende knooppunten 
in een voetgangersnetwerk. Het 
bepaalt de afstand die moet worden 
omgelopen om een plaats te bereiken. 
In het voetgangersplan van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 
een maaswijdte van maximaal 50 
meter als streefdoel vooropgesteld. 
Deze norm is maatgevend bij nieuwe 
ontwikkelingsprojecten en wordt als 
richtinggevend vooropgesteld binnen 
het bestaande stadsweefsel.1

Vanuit de vaststelling dat het trage netwerk in onze steden 
en gemeenten nog veel tekortkomingen vertoont, ontstond 

het Project Slimme mobiliteitsschakels2. Het resulteerde in 
een Inspiratiepakket met voorbeelden, een methodiek en 
toekomstperspectieven om doorsteekbaarheid van steden en 
gemeenten te bevorderen.

1 GO10. Richtlijnen voor een voetgangersvriendelijke stad (2014) Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, p. 20-22.

2 Project Slimme mobiliteitsschakels van Mobiel 21 en Trage Wegen kreeg financiële 
steun van de Vlaamse overheid en Stad Roeselare.

http://www.slimmemobiliteitsschakels.be/


Wat maakt schakels slim?
De kwaliteitseisen voor doorsteken verschillen niet cruciaal van de 
algemene richtlijnen voor voetgangers- en fietsnetwerken zoals 
opgenomen in de Vademecums van de Vlaamse overheid.

Er zijn vier basiscriteria waaraan een slimme schakel moet 
voldoen:

1   Directheid en verbondenheid
2  Gebruikerscomfort
3  Verkeersveiligheid
4  Belevingskwaliteit

Hierna worden de criteria kort toegelicht en telkens geïllustreerd 
met een voorbeeld.

Directheid en verbondenheid veronderstelt dat de schakel deel 
uitmaakt van een fijnmazig en samenhangend netwerk met een 
optimale bereikbaarheid van bestemmingen en voorzieningen 
te voet of met de fiets. De omwegfactor moet minimaal zijn. De 
schakel moet traag verkeer voorrang verlenen.

Verkeersveiligheid mag niet onderschat worden als criterium 
voor een slimme schakel. Vaak biedt een aaneenschakeling van 
doorsteekjes met fiets- en voetwegen een veilig alternatief voor 
een traject langs een drukke verkeersweg. Vooral voor ouders met 
jonge kinderen, scholieren en ouderen zijn dergelijke conflictvrije, 
trage verbindingen belangrijk. 
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Wolvenpad, schakel in verbinding naar het  
station en centrum (Kortrijk).

Het Wolvenpad is een veelgebruikte voet- en 
fietsverbinding naar het centrum vanuit de 
zuidelijke stadswijken, omgeving Wolvendreef, 
Walle en Doorniksewijk. Het pad maakt deel 
uit van de veilige schoolroutes en zal ook deel 
uitmaken van een bovenlokale verbinding tussen 
Hoog-Kortrijk en het centrum van Kortrijk, 
als fijnmazige invulling van het Bovenlokaal 
Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) binnen het 
stedelijk weefsel van Kortrijk.

Gebruikerscomfort impliceert dat de schakel voldoet aan 
de minimale kwaliteitseisen, conform de vademecums3. Een 
potentiële gebruiker moet getriggerd worden om de schakel 
effectief te gebruiken. Efficiënte route-informatie is daarbij 
onontbeerlijk. Comfort veronderstelt ook een goed onderhoud en 
geen onrechtmatig gebruik van de doorsteek door gemotoriseerd 
verkeer, als sluipweg of parkeerplaats.

Doorsteek Katarinapoort (Brugge) door 
kantorencomplex

Deze doorsteek is comfortabel ingericht voor 
fietsers en voetgangers conform de richtlijnen 
van het Vademecum voor fietsvoorzieningen. 
Het fiets- en loopoppervlak is breed, vlak en 
aaneengesloten. Het doortrekken van de rode 
kleur vanaf het kruispunt aan de Katelijnepoort 
tot aan de doorsteek maakt de fietsroute zeer 
herkenbaar en leesbaar voor de gebruikers. 
Bewegwijzering leidt de fietsers eenduidig naar 
de doorsteek.

Verkeerveiligheid is ook een belangrijk aandachtspunt op  
die plaatsen waar het trage netwerk kruist met snelverkeer.  
De zichtbaarheid en herkenbaarheid van oversteekplaatsen zijn 
cruciaal, maar ook een duidelijke zichtbaarheid van de trage 
weggebruiker voor de gemotoriseerde verkeersdeelnemer en 
andersom.

Belevingskwaliteit impliceert een vormgeving die maakt dat 
de schakel niet alleen aangenaam is om te gebruiken, maar 
ook om er te verblijven. Landschapselementen, zoals een 
water- of groenzone, voldoende rustpunten met zitbanken of een 
speeltuintje voor kinderen kunnen hiertoe bijdragen. Aantrekkelijke 
routes verhogen de maximaal aanvaardbare omwegfactor die men 
bereid is te voet of met de fiets af te leggen. De schakel moet ook 
vrij van zwerfvuil gehouden worden. Een goede verlichting geeft 
de gebruiker een veilig gevoel en zorgt ervoor dat de schakel ook 
’s avonds gebruikt wordt.

Doorsteek over publieke parking in 
dorpskom (Aartselaar)

Een voetgangers- en fietsersdoorsteek over 
een parkeerplaats verbindt twee drukke 
straten in de dorpskern van Aartselaar en 
zorgt voor een veilig voetgangersnetwerk 
dat vooral door ouders en kinderen van 
de nabije kleuterschool en lagere school 
gebruikt wordt.

Fietsers- en voetgangersdoorsteek  
door Rijsblokpark (Schilde)

Bij de realisatie van deze doorsteek  
werd heel veel aandacht besteed  
aan vormgeving en verlichting. Het 
resultaat is zeer geslaagd. De fiets-  
en wandeldoorsteek ligt aan de zijkant 
van het mooie parkje in het centrum 
van Schilde. Langs de wandelpaden 
die doorheen het parkje kronkelen 
zijn zitbanken voorzien die passanten 
uitnodigen om er te verpozen. De 
doorsteek en de paden in het parkje 
werden bovendien op een vernuftige 
en comfortabele manier toegankelijk 
gemaakt voor rolstoelgebruikers.

3 Idem supra.

http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums.php?a=17


Andere inspirerende voorbeelden
Hierna volgen nog enkele voorbeelden van nieuwe én oudere 
doorsteken die elk op hun manier ‘slim’ en inspirerend zijn.  
Telkens wordt de planningscontext geschetst en kort uitgelegd 
waarom de schakel vanuit het standpunt van de gebruiker slim is.

Fietsdoorsteek langs spoorweg op kruispunt met bovenlokale 
fietsroutes in Oudenaarde

De realisatie van deze fietsdoorsteek was een samenwerking 
tussen Stad Oudenaarde en het Agentschap Wegen en Ver- 
keer (AWV). De aanleg werd meegefinancierd door het 
Vlaams Gewest ter compensatie voor het ontbreken van de 
fietsvoorzieningen op de gewestweg N60. De doorsteek is deels 
eigendom van de stad en Infrabel.

Deze fietsdoorsteek wordt vooral gebruikt door scholieren en pendelaars als veilige en directe 
verbinding richting station en centrum van Oudenaarde, maar ook door langeafstandsfietsers richting 
Gent, vermits de fietsverbinding deel uitmaakt van het bovenlokale fietsroutenetwerk.
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Fietsdoorsteek door Vrijbroekpark in Hombeek

Het voorstel voor deze fietsverbinding kwam van de Hombeekse dorpsraad vanuit de bekommernis over de 
onveilige verkeerssituatie op de Hombeeksesteenweg, een drukke invalsweg vanuit de deelgemeenten Hombeek 
en Kapelle-op-den-Bosch naar Mechelen. Het voorstel werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie 
Antwerpen, eigenaar van het park, en het stadbestuur van Mechelen. Omdat het hier een private wegenis betreft, 
werden ook de nodige afspraken gemaakt met de eigenaars om de publieke doorgang te verzekeren.

Dankzij deze aangename en veilige doorsteek kunnen fietsers de Hombeeksesteenweg mijden. Tijdens de 
realisatie van de schakel door het park werd de Hombeeksesteenweg in het verlengde van de nieuwe fiets-
verbinding van een afgescheiden fietspad voorzien. Ook de oversteekplaats aan de Hombeeksesteenweg ter  
hoogte van de Potaardestraat werd veilig ingericht.

Het veer in Oostende, schakel naar stadsdeel in volle 
ontwikkeling

In het oostelijk havengebied van Oostende wordt een nieuw 
stadsdeel ontwikkeld, met ongeveer 1.500 wooneenheden, 
handelszaken, horeca en dienstverlening. In het Globaal 
Masterplan Oostende Oosteroever (2012) gaat veel aandacht 
uit naar de ontsluiting en verkeersproblematiek van het 
projectgebied. Het veer heeft een belangrijke functie als 
alternatief voor de onveilige route langs de Smeyerssluis over 
de brug aan de drukke Eduard Moreaulaan richting Vuurtorenwijk.

De gratis veerdienst zorgt voor een directe, veilige en aangename verbinding voor fietsers en voet-
gangers tussen de Vuurtorenwijk aan de oosteroever en het stadscentrum van Oostende aan de 
westeroever. Het veer is een populaire, toeristische attractie, maar wordt ook veel gebruikt door 
pendelaars en scholieren.



Hoe ontstaan slimme schakels?
Een mechanisme dat leidt tot het spontaan ontstaan van slimme 
schakels zijn de zogenaamde looplijnen -ook wel olifantenpaadjes 
genoemd- die vanzelf voortkomen uit de continue passage van 
voetgangers en fietsers. Dergelijke paadjes worden later vaak in 
herinrichtingsplannen mee opgenomen en effectief gerealiseerd.
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Kampenhout-Sas

In Kampenhout-Sas maakten fietsers en 
voetgangers spontaan een extra verbinding 
tussen het jaagpad aan het Kanaal Leuven-
Mechelen en het kruispunt van de functionele 
fietsroutes naar Haacht, Mechelen, Leuven en 
Brussel. Het smalle pad werd nadien door de 
overheid verhard met dolomiet.

Hoe slimme schakels inplannen?
Bij de realisatie van doorsteken kan het lokale beleid gebruik-
maken van een aantal hulpmiddelen: tragewegenplannen, die 
te herstellen en ontbrekende voet- en buurtwegen aanduiden; 
lokale en bovenlokale fietsroutenetwerken, die missing links 
in het fietsrouteweefsel aangeven; mobiliteits-, bedrijfs- en 
schoolvervoerplannen, die de verkeerssituatie in een omgeving 
analyseren en het milderend effect van doorsteken op de 
afwikkeling van fietsers- en voetgangersstromen aantonen.

Doorsteek Krullevaart  in Wilsele-Putkapel

De stad Leuven besloot in het kader van het school-
vervoersplan van de basisschool de Krullevaart 
twee poortjes open te laten op het terrein van de 
stedelijke sporthal. Zo wordt een veilige en directe 
doorsteek gecreëerd voor de bewoners van een 
achterliggende woonwijk naar de bibliotheek, het 
deelgemeentehuis en -politiekantoor én de bushalte op 
de Aarschotsesteenweg. Door deze slimme en vrijwel 
kosteloze ingreep moeten ook de leerlingen die met de 
fiets van Wijgmaal komen geen omweg meer maken 
langs de drukke gewestweg.

“In Turnhout wordt vanuit stedenbouw en mobiliteit samen 
pro-actief gezocht naar opportuniteiten om woonwijken en 
andere binnengebieden met mekaar te verbinden via trage 
wegen. De visie op deze schakelreflex werd opgenomen 
in het Ruimtelijk Structuurplan Turnhout (2008) waarin 
bij wijze van voorbeeld de gewenste trage verbindingen 
uitgetekend werden voor de noordoostelijke rand van de 
binnenstad die woonwijken, scholen, buurtparken, … met 
mekaar verbinden. Telkens wanneer een nieuw gebied 
ontwikkeld wordt tot woongebied of wanneer een perceel 
tussen woonwijken verkocht wordt, wordt teruggegrepen 
naar het ruimtelijke structuurplan als basis om de gewenste 
trage assen te realiseren” aldus Cedric Heerman, dienst 
Ruimtelijke Ordening, Stad Turnhout.

Daarnaast kan een stad of gemeente bij bouwprojecten ook een 
stedenbouwkundige vergunning met richtlijnen voor doorsteken 
opleggen. Ook voet- en buurtwegen, evenals de publiekrechtelijke 
erfdienstbaarheden van doorgang, bieden lokale overheden een 
afdwingbaar kader voor de realisatie van doorsteken.

Bij publiek-private samenwerking moet de lokale overheid de 
publieke doorgang zo goed mogelijk vrijwaren en indien nodig bij 
vonnis afdwingen. Meestal wordt gezocht naar een win-winsituatie 
voor beide betrokken partijen.

Veel doorsteken ontstaan niet binnen een welbepaalde juridische 
context, maar zijn een louter privaat initiatief, zoals de fiets- en 
voetgangersdoorsteken op verschillende locaties in de binnenstad 
van Leuven op terreinen van de KU Leuven. Ze zijn bedoeld voor 
studenten, maar iedereen maakt er gebruik van.

Het Peterseliesteegje, Hasselt

Het Peterseliesteegje is een prachtige shortcut 
tussen de Kapelstraat en de Havermarkt. 
Aan de Havermarkt kom je letterlijk uit het 
oude postgebouw gestapt. In dit gebouw 
is sinds een tiental jaren een design- en 
interieurzaak gevestigd. Aan de eis van de 
eigenaar om het steegje ’s nachts af te sluiten 
werd tegemoetgekomen. De inrichting en het 
onderhoud gebeurt wel door de stad.

De Voetgangersdoorsteek langs de aula  
De Valk in Leuven

Deze voetgangersdoorsteek verbindt het Mon- 
seigneur Ladeuzeplein met de Tiensestraat.  
Het pad loopt over de terreinen van de KU 
Leuven tussen verschillende universiteits-
gebouwen door over een afstand van 150 meter.  
De doorsteek is in eigen beheer van de KU 
Leuven, die de inrichting, het onderhoud, het 
groenbeheer en de afsluiting ’s nachts voor 
haar rekening neemt. De bewegwijzering is 
enkel functioneel voor studenten.

Binnen de context van stedenbouw en ruimtelijke ordening is de 
schakelreflex vrij goed aanwezig. De schakelreflex betekent dat 
bij elke nieuw project systematisch alle opportuniteiten gescreend 
worden om missing links in het fiets- en voetgangersnetwerk 
met slimme schakels weg te werken. Het ruimtelijk structuurplan 
bevat een globale visie van een stad of gemeente op de 
fijnmazigheid van het verkeersnet en de wenslijnen voor trage 
verbindingen. Wenslijnen zijn gewenste verbindingen voor 
voetgangers en fietsers tussen herkomst en bestemming, die als 
rechte lijnen (vogelvlucht) op plannen worden uitgetekend. De 
ruimtelijke structuurplannen vormen de basis voor de ruimtelijke 
uitbreidings- en verkavelingsplannen die juridisch bindend zijn 
voor projectontwikkelaars.



Contact
Sabine Verstraeten 
sabine.verstraeten@mobiel21.be

Mobiel 21 vzw 
Vital Decosterstraat 67A/0101  
3000 LEUVEN 
www.mobiel21.be   
info@mobiel21.be 

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de 
leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en 
leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties  
en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.

Mobiel 21

Mobiel 21 ontwikkelt, bundelt en verspreidt kennis om mobiliteitsgedrag en -beleid te beïnvloeden.  
Via www.mobiel21.be kan je je abonneren op onze digitale nieuwsbrief en zo meteen op de hoogte blijven  
van de recentste versie van Inzicht.
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Doorsteekkaart als methodiek
De doorsteekkaartmethodiek werd in het kader van het project 
Slimme mobiliteitsschakels uitgetest door Trage Wegen in de 
stedelijke context van Roeselare.

Het is een participatieve methodiek waarbij bewoners zelf het 
fiets- en voetgangersnetwerk in kaart brengen en suggesties doen 
voor verbeteringen, met als doel extra doorsteken te realiseren 
in het trage netwerk en bij nieuwe projecten een schakelreflex te 
bewerkstelligen.

Categorisering van trage wegen
Het is opvallend dat er bij de inspirerende voorbeelden geen enkel 
voorbeeld is van een doorsteek waar het trage verkeer voorrang 
heeft op het gemotoriseerd verkeer. Het gemotoriseerd verkeer 
krijgt steeds voorrang, mits de nodige veiligheidsmaatregelen.

Hoog tijd dus om een categorie ‘trage weg’ aan de wegen-
categorisering toe te voegen. Pas dan zal het volledige wegennet 
van een gebied, dus ook het netwerk voor voetgangers en fietser, 
in ogenschouw genomen worden bij lokale en bovenlokale 
mobiliteitsplanning. Op die manier wordt de schakelreflex in de 
wegencategorisering verankerd.

Slotbemerking
Deze Inzicht geeft een blik op hoe je als lokaal bestuur door de 
realisatie van slimme schakels de doorsteekbaarheid van jouw 
stad of gemeente voor voetgangers en fietsers kan verbeteren.

Het Inspiratiepakket Slimme mobiliteitsschakels gaat er nog 
dieper op in en geeft extra voorbeelden. Op de website Slimme 
mobiliteitsschakels vind je tal van hulpmiddelen om zelf in jouw stad 
of gemeente aan de slag te gaan.
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