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Zet de fiets voorop bij  
recreatieve bestemmingen
Fietsgebruik naar evenementen is aan opmars bezig
BART BUSSCHAERT EN WARD RONSE (SCELTA MOBILITY)

In onze vrijetijdsverplaatsingen wint de fiets aan 
populariteit. We hebben het dan niet alleen over 
recreatieve fietstochtjes, ook voor heel wat ver-
plaatsingen naar evenementen, toeristische attrac-
ties en andere recreatieve bestemmingen springen 
bezoekers alsmaar vaker op de fiets. Een door-
dacht fietsbeleid naar die bestemmingen is daarom 
cruciaal.

Wereldwijd wordt de fiets als een van dé oplossingen voor de 

stedelijke mobiliteitsproblemen gezien. Er is op alle beleidsni-

veaus heel wat aandacht voor fietsers. In Vlaanderen wordt een 

recordaantal investeringen in fietsinfrastructuur toegekend. Ook 

steden en gemeenten springen mee op de kar. De extra aan-

dacht voor fietsers, maar ook het gemak van snelle e-bikes en de 

alsmaar groeiende files zorgen ervoor dat de populariteit van de 

fiets toeneemt. 

30% VAN ALLE VERPLAATSINGEN HEEFT 
RECREATIEF DOEL
De focus van het fietsbeleid ligt vandaag op de woon-werk- en 

woon-schoolverplaatsingen. De spitsuren vertonen immers de 

grootste mobiliteitsproblemen. Maar we verplaatsen ons niet al-

leen voor onze job of om naar school te gaan. Het aandeel van 

de verplaatsingen in onze vrije tijd is hoger dan het aandeel van 

woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen samen: volgens het 

laatste Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG 5.1) 

hebben bijna 30% van alle verplaatsingen een recreatief doel1. 

Bovendien zal het aandeel recreatieve verplaatsingen verder stij-

gen, meent het Federaal Planbureau2. Er wordt voorspeld dat 

het aantal trips in de vrije tijd tussen 2005 en 2030 met 40% zal 

stijgen. 

In het OVG wordt recreatief verkeer samengesteld uit de mo-

tieven “iemand een bezoek brengen”, “wandelen, rondrijden, jog-

gen” en “ontspanning, sport, cultuur”. Het aspect winkelen of 

funshopping lijkt hier onderbelicht te blijven. De categorie “win-

kelen, boodschappen doen” wordt immers niet gezien als recre-

atief verkeer. Ook in de categorie “iets/iemand wegbrengen/af-

halen” zit wellicht een belangrijk aandeel recreatief verkeer dat 

onderbelicht blijft. Door het gebrek aan een eenduidige definitie 

is het moeilijk om het aandeel recreatief verkeer correct in te 

1 http://www.mobielvlaanderen.be/ovg/ovg510.php?a=19&nav=12
2 http://www.plan.be/admin/uploaded/200904211523180.pp107_nl.pdf

schatten. We kunnen aannemen dat de huidige cijfers een on-

derschatting zijn. 

En ook voor vrijetijdsverplaatsingen is het fietsgebruik aan een 

opmars bezig. Naast een recreatieve fietstocht, worden ook heel 

wat verplaatsingen naar evenementen, toeristische attracties of 

andere recreatieve bestemmingen met de fiets afgelegd. Uit het 

OVG 5.1 blijkt dat we, voor verplaatsingen naar locaties voor 

‘ontspanning, sport en cultuur’, in 1 op de 6 gevallen voor de 

fiets kiezen. Het aandeel van de fiets ligt bij dit soort verplaatsin-

gen dan ook hoger dan gemiddeld. Voor alle verplaatsingen sa-

men, nemen we slechts 1 op 8 keer de fiets. De verklaring ligt bij 

het motief: voor verplaatsingen in onze vrije tijd kiezen we snel-

ler voor een ontspannende fietstocht. De verplaatsing maakt op 

die manier deel uit van de recreatie. Er is trouwens nog vol-

doende groeipotentieel: meer dan de helft van de recreatieve 

verplaatsingen zijn verplaatsingen over een afstand van 5 kilome-

ter of minder.

STIJGEND FIETSGEBRUIK BIJ EVENEMENTEN
Het verplaatsingsmotief ‘ontspanning, sport en cultuur’, zoals ge-

definieerd in het OVG, omvat een grote diversiteit aan verplaat-

singen, van een uitstap naar zee, een avondtraining bij de lokale 

voetbalclub tot een concert in de stad. Door de grote diversiteit 

aan activiteiten, zal ook het aandeel fietsers binnen deze groep 

verplaatsingen nog sterke verschillen tonen. Een stadsevene-

ment met een overwegend lokaal publiek zal een groter aandeel 

fietsers in de modal split hebben dan een afgelegen pretpark of 

een megaconcert waarvoor bezoekers van heinde en ver ko-

men. 

Voor die laatste groep - de muziekfestivals en grote evenemen-

ten - konden we de voorbije jaren een aantal interessante trends 

waarnemen. Er is een opmerkelijke stijging van het aantal fiet-

sers. Festivals en evenementen die investeren in een fietsbeleid, 

zien het fietsgebruik opmerkelijk stijgen. 

Voor de festivals TW Classic, Rock Werchter en Graspop Metal 

Meeting merken we sinds enkele jaren een sterke stijging in het 

fietsgebruik. Voor Graspop Metal Meeting is de evolutie specta-

culair : het aantal fietsers is er meer dan verdrievoudigd sinds 

2014. Ook bij de festivals in Werchter zien we de fietsenstalling 

elk jaar voller worden. De locatie met de meest opvallende re-

sultaten is het Koning Boudewijnstadion. In 2016 vond er een 

concert van Beyoncé plaats. Toen werden er slechts een handvol 

fietsers geteld. In 2017 lokten de concerten van Coldplay en U2, 

met hetzelfde aantal toeschouwers als voor Beyoncé, maar liefst 

1.500 fietsers per concert. 

Fiets
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PARK-AND-BIKE WORDT POPULAIR
Op evenementen merken we ook een andere fietstrend: park-

and-bike. Bezoekers parkeren op afstand en gaan met de fiets 

verder. Op die manier vermijden ze de drukte en files rond het 

evenement en kunnen ze fietsen tot aan de ingang van het eve-

nement. Het gebruik van park-and-bikefaciliteiten zorgt voor 

een betere spreiding van het verkeer en de parkeervraag waar-

door de druk op de omgeving rond het evenement afneemt. 

Bovendien geeft het bezoekers die verder wonen de kans om 

toch (deels) met de fiets te komen. Een positieve evolutie dus. 

Al zijn er ook een aantal mogelijke neveneffecten, zoals sluipver-

keer of wildparkeren in omliggende wijken en gemeenten. 

Eén van de uitdagingen op korte termijn is om park-and-bike te 

organiseren en te faciliteren. Door het aanbieden van gratis 

park-and-bike voorzieningen kan het gebruikscomfort voor de 

bezoeker toenemen en de hinder voor de omgeving beperkt 

worden. Zo werd tijdens de laatste concerten in het Koning 

Boudewijnstadion geëxperimenteerd met een park-and-bike 

parking aan de Plantentuin van Meise (op 4,5 km fietsafstand van 

het stadion). Een initiatief dat veel bijval kende onder de con-

certgangers. Georganiseerde park-and-bike parkings kunnen 

ook voor andere evenementen een oplossing bieden om de 

verkeersdrukte rond de evenementensite te beperken.

FIETSBELEID VOOR RECREATIEVE 
VERPLAATSINGEN
Goede fietsvoorzieningen zijn een bepalende factor om het aan-

tal fietsers te laten toenemen. Bewaakte fietsenstallingen, incen-

tives, fietskaarten, een fietsenmaker ter plaatse, het zijn maar 

enkele voorbeelden van maatregelen waarmee fietsers in de 

watten gelegd kunnen worden. De belangrijkste tips hebben we 

samengevat (zie de tekst in het kadertje).

Ook voor de overheid is er een belangrijke rol weggelegd om 

het fietsgebruik bij recreatieve verplaatsingen te doen toene-

men. Gemeenten kunnen een beleidskader creëren voor evene-

menten die op hun grondgebied plaatsvinden. Ze kunnen er-

voor zorgen dat organisatoren voldoende aandacht hebben 

voor fietsmaatregelen. Bovendien kunnen gemeenten deze in-

spanningen ondersteunen door advies of het ter beschikking 

stellen van tijdelijke fietsenstallingen, bewaking van de fietsenstal-

ling, ondersteuning bij de communicatie, enz. 

Daarnaast organiseren steden en gemeenten ook zelf heel wat 

evenementen. Bij deze gelegenheden kunnen ze dan ook een 

voorbeeldrol opnemen voor andere organisatoren. 

De continuïteit in de maatregelen is een belangrijk signaal naar 

fietsers. Die continuïteit in het beleid zorgt er op lange termijn 

voor dat inwoners en bezoekers weten dat ze kwaliteitsvolle 

fietsvoorzieningen kunnen verwachten. Permanente gedragsver-

andering gebeurt immers in fasen  (zie kadertekst, tip 7). Inwo-

ners en bezoekers hebben tijd nodig om zich bewust te worden 

van de mogelijkheden van de fiets, om daarna tot actie over te 

gaan. Daarna wordt hun aangepaste gedrag een nieuwe ge-

woonte. Dezelfde maatregelen voor fietsers herhalen bij elke 

gelegenheid is dus een must om het recreatieve verplaatsingsge-

drag definitief te veranderen.

Een laatste aspect is de communicatie. De fiets is bij recreatieve 

verplaatsingen niet altijd het meest voor de hand liggende ver-

voermiddel. Bovendien hebben bezoekers ook minder vaak een 

gewoontegedrag. Ze kunnen dus makkelijker beïnvloed worden 

in hun vervoerswijzekeuze. Daarom is correcte en voldoende 

Een essentiële fietsmaatregel: een overzichtelijke fietsenstalling.

Evenementen met een sterk fietsbeleid zien het aantal fietsers 
stijgen.
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Zeven tips om fi etsen naar recreatieve verplaatsingen te 
stimuleren

1. Zorg voor een fi etsenstalling. Voorwaarde nummer 

één om fi etsers te aan te trekken. Niemand laat graag zijn 

fi ets tegen een haag of huis achter. Bied kwantiteit én 

kwaliteit. Voldoende én goede fi etsenstallingen zijn een 

must.

2. Geef fi etsers een goede locatie vlakbij de ingang. 
Fietsers kiezen de kortste weg en rijden tot vlak aan hun 

bestemming. Enkel een fi etsenstalling vlakbij de ingang zal 

daadwerkelijk gebruikt worden. Opvallende bewegwijze-

ring helpt om de stalling te vinden. Een fi etsenstalling bij 

de ingang is bovendien een sterk signaal voor alle bezoe-

kers. Wie met de auto komt, moet verder wandelen. fi et-

sers parkeren voor de deur.

3. Organiseer een bewaakte fi etsenstalling. Bewa-

king hoeft niet complex of duur te zijn. Een simpel “vesti-

airesysteem” waarbij men enkel een fi ets kan afhalen op 

vertoon van het bijpassende nummer, is voldoende om 

ervoor te zorgen dat iedereen met zijn eigen fi ets naar 

huis gaat. Camerabewaking op evenementen is alomte-

genwoordig, dus waarom ook niet bij de fi etsenstalling? 

Bovendien hebben bezoekers met een duurdere fi ets 

(bijvoorbeeld een e-bike) geen excuus meer om de fi ets 

thuis te laten.

4. Zorg voor een extraatje. Een fi etsenmaker ter plaat-

se, lockers om fi etsspullen op te bergen, een fi etspomp of 

herstelmateriaal om kleine herstellingen ter plaatse uit te 

voeren zijn eenvoudige maatregelen die gewaardeerd 

worden door fi etsende bezoekers. 

5. Beloon de fi etser. Een gadget, drankbon of korting op 

het toegangsticket voor elke fi etser stimuleert bezoekers 

om met de fi ets te komen én hun fi ets in de stalling te 

plaatsen. Zo’n incentive een sterk communicatiemiddel. 

Graspop Metal Meeting geeft sinds 2015 een gratis 

GMM-gadget aan elke fi etser, en dat zie je aan de cijfers. 

Ook bij de concerten van U2 in het Koning Boudewijn-

stadion kreeg elke fi etser een gadget.

6. Informeer bezoekers over aangename en veilige 
fi etsroutes en de fi etsafstanden vanuit de omlig-
gende wijken of gemeenten. Een fi etsroutekaart of 

een simpele verwijzing naar de dichtstbijzijnde fi etsknoop-

punten, fi etssnelwegen, … in combinatie met een over-

zicht van de fi etsafstanden naar de dichtstbijzijnde her-

komstgebieden maken het bezoekers gemakkelijk om 

met de fi ets te komen. Bovendien groeit zo het besef bij 

bezoekers dat ze niet zo veraf wonen. Communiceer ook 

zo opvallend mogelijk. Stunts en opmerkelijke maatrege-

len worden sneller opgepikt door de media en komen ze 

bij het brede publiek terecht. Het bestuur van stadsrivalen 

Club Brugge en Cercle Brugge heeft bijvoorbeeld samen 

naar het stadion gefi etst voor een derby. De ene ploeg op 

een blauwe fi ets, de andere op een groene fi ets, waar-

door het uitgebreid in de 

kranten kwam.

7.  Houd vol! Het menselijk 

gedrag – ook verplaatsings-

gedrag – is niet eenvoudig 

te wijzigen. Zorg daarom 

voor fi etsmaatregelen die 

telkens terugkeren, ook al 

hebben ze niet meteen ef-

fect. Bezoekers worden 

zich op termijn bewust van 

de bereikbaarheid met de 

fi ets en zullen na een tijdje 

defi nitief de overstap naar 

de fi ets maken.

  Fiets

Voor gemeenten is een belangrijke rol weggelegd: creëer een beleidskader en voorzie 
infrastructuur en ondersteuning.

Duidelijke communicatie is cruciaal om meer fi etsers aan te 
trekken.
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informatie cruciaal. Wat is de fietsafstand naar de omliggende 

gemeenten? Welke voorzieningen zijn er aanwezig voor fietsers? 

Waar ligt de fietsenstalling? Het zijn stuk voor stuk argumenten 

die het keuzeproces kunnen beïnvloeden in het voordeel van de 

fiets. 

ALLEEN MAAR VOORDELEN
De voordelen van een stijgend fietsgebruik zijn legio, ook bij 

vrijetijdsverplaatsingen. De modal shift naar meer fietsers levert 

niet alleen een ecologische winst op, maar zorgt bovendien voor 

minder verkeersoverlast door een betere spreiding van de ver-

voersvraag. Een fiets neemt minder plaats in dan een auto, zowel 

Fiets

op de weg als op de parking, waardoor met dezelfde weg- en 

parkeercapaciteit een groter aantal bezoekers kan verwerkt 

worden. Meer fietsers betekent dus minder druk op de omge-

ving en een betere bereikbaarheid voor alle bezoekers en om-

wonenden.

Het aantal fietsers bij recreatieve verplaatsingen heeft boven-

dien nog een aanzienlijk groeipotentieel. De meeste recreatie-

ve verplaatsingen zijn minder dan 5 kilometer en dus makkelijk 

haalbaar met de fiets. Dankzij de elektrische fiets en de park-

and-bike-trend kunnen ook langere afstanden met de fiets 

overbrugd worden of kan de fiets ingeschakeld worden in het 

natransport. n

Trefwoorden: beleid (lokaal), fiets, fietsenstalling.
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Weyts gaat procedure voor 
overmaken aanvullend reglement 
herzien
Een gemeente kan aanvullende  reglementen vaststellen voor de 
wegen op haar grondgebied. Dat reglement moet ter kennisge-
ving (voor lokale wegen) of ter goedkeuring (voor gewestwe-
gen) worden overgemaakt aan het Vlaams gewest. “De gemeen-
te moet één eensluidend afschrift van elk aanvullend reglement 
dat door de gemeenteraad of door het college van burgemees-
ter en schepenen werd vastgesteld, vóór de inwerkingtreding 
per brief overmaken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Ver-
keersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
Dit eensluidend afschrift kan ook per e-mail verstuurd worden, 
op voorwaarde dat dat in pdf-formaat gebeurt.” Dat staat te 
lezen in Omzendbrief MOB/2009/01. 
Die omslachtige procedure neemt veel tijd in beslag bij lokale 
besturen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts belooft nu 
dat hij die werkwijze wil herzien. “Daarbij streef ik naar een pro-
cedure die voor alle steden en gemeenten kan gelden”, aldus de 
minister. “In de toekomst zullen steeds meer steden en gemeen-
ten gebruik maken van digitale systemen. Maar de nieuwe rege-
ling moet ook kunnen worden toegepast door gemeenten die 
(nog) geen gebruik maken van digitale systemen”. Hij benadrukt 
hierbij nog dat er in de nieuwe werkwijze voldoende garanties 

voor de authenticiteit van de reglementen moeten blijven be-
staan. 
ÒÒ Bron: schriftelijke vraag nr. 405 van Annick De Ridder aan 

minister Ben Weyts over ‘Aanvullende verkeersreglement - 
Eensluidend afschrift’, antwoord gepubliceerd op de website 
van het Vlaams parlement op 16 februari 2018.

VERLICHTING

Eandis: ‘Alle straatlampen worden 
leds tegen 2030’
Netbeheerder Eandis verwacht dat alle lichtpunten op pleinen 
en straten in Vlaanderen tegen 2030 uitgerust zullen zijn met 
leds. Op dit moment zijn al 46.000 verlichtingstoestellen uitge-
rust met ledlichten, of ruim 5% van de 854.000 straatlampen die 
Eandis beheert. Leds verbruiken bij openbare verlichting gemid-
deld tot 45% minder energie en ze gaan een stuk langer mee. 
Het totale elektriciteitsverbruik in Vlaanderen bedroeg in 2014 
ongeveer 43.858 gigawattuur (GWh). Daarvan ging 578 GWh 
(1,3%) naar openbare verlichting. Dankzij leds en slimme aanstu-
ring om de lampen te dimmen en te doven daalt dat energiever-
bruik stapsgewijs. In het werkgebied van Eandis daalde het ener-
gieverbruik de voorbije drie jaar met 22 GWh of 7% van het 
totale elektriciteitsverbruik. En dat terwijl het aantal straten en 
wijken, meestal mét openbare verlichting, toenam.
ÒÒ www.eandis.be

Op dit moment zijn al 46.000 verlichtingstoestellen uitgerust met ledlichten, of ruim 5% van de 854.000 straatlampen die Eandis beheert.
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