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INLEIDING

De laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor 
de fiets in Brussel. Van 2010 tot 2016 groeide 
het fietsgebruik jaarlijks gemiddeld met 14% 
(Pro Velo, 2017b). Toch blijft verkeersveiligheid 
een belangrijke bezorgdheid voor beginnende 
fietsers in Brussel en een belangrijke barrière om 
mensen in het zadel te hijsen (Pro Velo, 2017a). 
In dit onderzoeksproject gaan we dieper in op de 
barrière van verkeersveiligheid voor beginnende 
fietsers. Meer specifiek onderzoeken we welke 
verkeerssituaties door beginnende fietsers in 
Brussel als onveilig worden gezien. Daarnaast 
onderzoeken we of een interventie resulteert in 
een daling van de angst en het onveiligheidsgevoel 
bij het fietsen in Brussel.

Dit rapport bestaat uit vier delen. In de inleiding 
worden eerst de doelstellingen van het onderzoek 
verder toegelicht. Daarna wordt ingegaan op de 
definitie van verkeersveiligheid die tijdens het 
onderzoek wordt gebruikt. Nadien wordt ingegaan 
op de bestaande literatuur en onderzoeksresultaten 
rond verkeersveiligheid als barrière om te fietsen. 
Vanuit de literatuur wordt een bijhorende typologie 
van onveilige situaties opgesteld die de leidraad 
vormt in het onderzoek. 

In het tweede deel lichten we het onderzoeksopzet 
toe: we omschrijven de interventie die deel 
uitmaakt van het onderzoeksproject, we beschrijven 
wie deelgenomen heeft aan de studie en hoe de 
perceptie van verkeersveiligheid bij de deelnemers 
werd gemeten. 

In Deel 3 worden de resultaten van de studie 
besproken. We gaan eerst dieper in op de 
verkeersveiligheidsperceptie van beginnende 
fietsers in het algemeen en vervolgens ook voor 
16 specifieke verkeerssituaties die geselecteerd 
werden op basis van de typologie. Daarna gaan 
we in op de effecten van een interventie op deze 
verkeersveiligheidsperceptie.

Tot slot geven we in het vierde deel op basis van de 
onderzoeksbevindingen een aantal aanbevelingen 
voor beleidsmakers. In de aanbevelingen ligt de 
focus op het verder wegwerken van bezorgdheden 
omtrent verkeersveiligheid als barrière om te 
beginnen fietsen in Brussel. 

INLEIDING
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Het onderzoek heeft de volgende drie doelstellingen:

1. Onderzoeken op welke manier verkeersveiligheid 
een barrière vormt voor beginnende fietsers in 
Brussel. De focus ligt op infrastructurele aspecten 
(bv. beperkt één richtingsverkeer, geen fietspad, 
aangeduid fietspad, fietspad op busstrook, 
kasseien, tramsporen, drukke verkeersassen, 
straten met veel fileverkeer, foutparkeerders) 
gecombineerd met ander verkeer (tram/bus/
auto/andere fietsers/voetgangers).

2. Onderzoeken of mensen die niet of weinig fietsen 

in Brussel door een interventie kunnen leren om 
hun terughoudendheid en angst om te fietsen in 
Brussel te overwinnen en te beginnen met fietsen 
in Brussel. Hiervoor bekijken we op welke manier 
de perceptie van verkeersveiligheid evolueert 
door een interventie.

3. Op basis van de onderzoeksgegevens 
aanbevelingen maken voor het beleid rond 
nieuwe fietsers in Brussel en het stimuleren van 
fietsgebruik in Brussel.

In het onderzoek ligt de focus op het 
onveiligheidsgevoel bij het fietsen in Brussel. Het 
onderzoek gaat dus over subjectieve onveiligheid 
en de subjectieve inschatting van het risico op een 
ongeval. We hanteren hierbij de definities van de 
SWOV (Tabel 1) waarbij subjectieve onveiligheid 
gaat over de beleving van verkeersonveiligheid en 
over gevoelens van dreiging en gevaar. Objectieve 
en subjectieve veiligheid gaan hand in hand, maar 

vallen uiteraard niet altijd samen. Om na te gaan 
wat mensen weerhoudt om te beginnen fietsen, 
is het belangrijk om de psychologische barrières 
en de subjectieve inschatting van veiligheid in 
kaart te brengen. De beslissing om al dan niet te 
fietsen in Brussel vloeit voort uit de inschatting van 
onveiligheid eerder dan uit objectieve onveiligheid.

TERM DEFINITIE

Objectieve onveiligheid het aantal ongevallen en de gevolgen daarvan (slachtoffers, schade, kosten)

Subjectieve onveiligheid gevoelens van dreiging en gevaar, de beleving van verkeersonveiligheid

Objectief risico het aantal ongevallen/slachtoffers per eenheid van blootstelling

Subjectief risico persoonlijke inschatting van kans en ernst van ongevallen

Tabel 1 : Definities veiligheid (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2009)

DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK

VERKEERSVEILIGHEID
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De internationale wetenschappelijke literatuur rond 
objectieve verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur 
werd in 2017 samengebracht in een overzichtspaper 
van DiGioia en collega’s genaamd “Safety impacts of 
bicycle infrastructure: A critical review” (DiGioia, 
Watkins, Xu, Rodgers, & Guensler, 2017). In de 
paper wordt de evidentie voor de impact van 
infrastructurele maatregelen op veiligheid voor 
fietsers opgesomd. Een belangrijke kanttekening 
van het onderzoek is dat er nog heel wat data 
ontbreekt om de infrastructurele maatregelen 
op een wetenschappelijke manier te evalueren. 
Vaak ontbreken bijvoorbeeld goede cijfers rond 
ongevallen en of rond de blootstellingsgraad om 
wetenschappelijke conclusies te trekken. 

De basisprincipes van interventies om 
verkeersveiligheid voor fietsers te verhogen, zijn 
volgens DiGioia en collega’s de volgende: 

1. Scheiden: Het fietsverkeer scheiden van 
gemotoriseerd verkeer verhoogt de 
verkeersveiligheid voor fietsers

2. Zichtbaarheid: Maatregelen die de zichtbaarheid 
van de fietser verhogen, verhogen de 
verkeersveiligheid, alsook maatregelen die in het 
algemeen zichtbaarheid van alle weggebruikers 
verhogen

3. Snelheidsreductie: De snelheid van het 
gemotoriseerd verkeer verlagen, verhoogt de 
verkeersveiligheid voor fietsers.

Deze principes kunnen op verschillende manieren 
vertaald worden naar concrete ingrepen. Vaak 
betreft het eenvoudige ingrepen, zoals het 
aanbrengen van wegmarkering. Verschillende 
onderzoeken hebben bijvoorbeeld aangetoond dat 
het aanbrengen van een fietspad om verschillende 
redenen het aantal ongevallen verlaagt:

- Fietspaden zorgen ervoor dat de verkeersregels 
beter gevolgd worden

- Fietspaden zorgen voor minder conflicten

- Fietspaden zorgen ervoor dat fietsers zich verder 
weg van geparkeerde wagens positioneren

Voor sommige ingrepen bleek de evidentie erg 
beperkt dat ze de veiligheid voor fietsers verhogen. 
Bijvoorbeeld voor het fietsopstelvak werd in 
sommige studies een positief effect gevonden, 
in andere studies geen effect en in een studie 
in Portland een verdubbeling van het aantal 
ongevallen. Van shared lane markings of ‘sharrows’ 
werd aangetoond dat ze ervoor zorgen dat fietsers 
zich beter positioneren op de weg, maar er werd 
niet onderzocht of ze er effectief voor zorgen dat 
er minder verkeersongevallen zijn. Daarnaast is het 
belangrijk dat de effecten van individuele ingrepen 
in hun context bekeken worden. Zo kunnen 
geparkeerde auto’s ervoor zorgen dat er trager 
gereden wordt, maar voegen geparkeerde auto’s 
ook risico’s toe, zoals openslaande autodeuren en 
auto’s die in en uit hun parkeerplaats rijden. Het 
scheiden van fietsers van ander verkeer kan haast 

LITERATUURONDERZOEK | OBJECTIEVE VERKEERSVEILIGHEID

LITERATUURONDERZOEK

OBJECTIEVE VERKEERSVEILIGHEID

Het onderzoeksdesign werd opgesteld vanuit 
de bestaande wetenschappelijke literatuur rond 
verkeersveiligheid. Voor het literatuuronderzoek 
werd beroep gedaan op Web of Science en 
op bestaande studies. We behandelen in het 
literatuuronderzoek zowel de factoren die een 
invloed hebben op de objectieve verkeersveiligheid 
als factoren die een invloed hebben op de 
subjectieve verkeersveiligheid voor fietsers.
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niet zonder dat fietsers op bepaalde punten toch 
de rijweg kruisen en op dat moment ontstaan er 
vaak problemen met zichtbaarheid. Hierdoor zijn 
infrastructurele veranderingen vaak een compromis 
tussen verschillende overwegingen. 

Wat vaststaat is dat wanneer het aantal fietsers 
toeneemt door een bepaalde infrastructurele 
ingreep, dat dan ook de verkeersveiligheid voor de 
fietsers verhoogt door het safety-by-numbers effect 
(DiGioia, Watkins, Xu, Rodgers, & Guensler, 2017):
 “Finally, and possibly most importantly, increased 

levels of bicycling have been associated with 
improved safety on a per cyclist basis (Gårder et 

al., 1998; Jacobsen, 2003; Leden, 2002; Pucher et 
al., 2010; Robinson, 2005). Therefore, facilities that 
appear to offer modest safety increases but attract 

new cyclists may lead to better-than-expected 
safety outcomes.”

Voor Brussel heeft Vias een analyse gemaakt van 
de ongevallen met fietsers (Vias, 2017). Volgens het 
VIAS onderzoek (2017) zijn de meest voorkomende 
ongevallen: 

- Fietser en tegenligger op kruisende wegen  
(op een kruispunt)

- Openslaande portieren 

- Eenzijdige fietsongevallen

Volgens het VIAS onderzoek (2017) is infrastructuur 
zelden de hoofdoorzaak van een ongeval maar kan 
het ertoe bijdragen:

- Wederzijdse zichtbaarheid bij het naderen van 
een kruispunt, tussen een fietser die op een vrij 
liggende voorziening rijdt en een bestuurder op 
de weg

- Ontbreken van markering op het wegdek bij 
oversteekplaatsen

- Gemarkeerde fietspaden (GFD) en 
fietssuggestiestroken (FSS) die nog niet 
beantwoorden aan de normen (bufferzone)

In de internationale wetenschappelijke literatuur 
zijn er verschillende studies rond factoren die de 
subjectieve veiligheid of de veiligheidsperceptie van 
fietser beïnvloeden. De volgende factoren kwamen 
naar voor uit het internationale wetenschappelijke 
onderzoek: 

- Teveel gemotoriseerd verkeer (Manton, Rau, Fahy, 
Sheahan, & Clifford, 2016)

- Te weinig plaats (Manton et al., 2016)

- Fietspad te weinig afgescheiden van autoverkeer 
(Manton et al., 2016)

- Fietsen langs geparkeerde auto’s (Parkin, 
Wardman, & Page, 2007)

- Meerdere rijvakken (Chataway, Kaplan, Nielsen, & 
Prato, 2014)

- Ronde punten (Møller & Hels, 2008)

- Gedeelde bus-fietsstrook (Manton et al., 2016)

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderzocht 
Mobiel 21 binnen het Ping-project de subjectieve 
perceptie van verkeersveiligheid voor fietsers 
(Mobiel 21, 2018). In het project gebruikten fietsers 
een bluetoothknop om gevaarlijke situaties aan 
te geven tijdens het fietsen. In Tabel 2 wordt een 
overzicht gegeven van de meest frequent gepingde 
verkeerssituaties door de deelnemers aan het Ping-
project. De kleuren in de tabel geven de categorie van 
het probleem weer:  Geel zijn verkeerssituaties met 
problemen met het ontwerp van de infrastructuur, 
blauw zijn problemen met het wegdek, en rood zijn 
conflicten met andere weggebruikers. Tabel 2 geeft 
zowel het aantal deelnemers weer dat het probleem 
aankaart (“Deelnemers”) als het aantal keer dat 

SUBJECTIEVE VERKEERSVEILIGHEID
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PINGCATEGORIE
PINGS DEELNEMERS

n % n %

1 Ontwerp infrastructuur: Geen of onduidelijke fietsinfrastructuur 2691 12% 208 51%

2 Wegdek: Put of barst 4244 19% 169 42%

3 Conflicten bij een rit op het fietspad: Auto geparkeerd op fietspad 2160 9% 155 38%

4 Conflict bij het rijden op straat: Niet genoeg ruimte aangeboden 942 4% 148 37%

5 Conflict bij het rijden op straat: Blokkeren van de weg 1055 5% 135 33%

6 Conflicten bij een rit op het fietspad: Auto die rijdt op het fietspad 926 4% 133 33%

7 Conflict bij het rijden op straat: Pas afsnijden 460 2% 116 29%

8 Ontwerp infrastructuur: Paaltjes en obstakels op of langs het fietspad 364 2% 107 26%

9 Ontwerp infrastructuur: Te grote kruispunten/onoverzichtelijke situaties 464 2% 105 26%

10 Conflicten bij een rit op het fietspad: Voetgangers op het fietspad 538 2% 95 24%

Tabel 2 : Resultaten van het Ping-onderzoek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Mobiel 21, 2018)

de verkeerssituatie aangekaart werd als onveilig 
(“Pings”). De categorieën zijn geordend op basis 
van het aantal deelnemers dat de verkeerssituatie 
aankaart als onveilig. We geven de Top 10 van 
gepingde situaties (op vlak van deelnemers) weer in 
Tabel 2. 

Op Nummer 1 van de Ping-resultaten staat “afwezige 
of onduidelijke fietsinfrastructuur”. Meer dan de 
helft van de deelnemers kaart een probleem met 
onduidelijke fietsinfrastructuur aan. Dit betekent 
dat fietsen in gemengd verkeer (nog) niet evident 
is in Brussel. Op Nummer 2 staan putten en barsten 
in het wegdek, aangekaart door meer dan 40% van 

de fietsers. Nummer 3 tot 7 gaan over conflicten 
met autoverkeer (meer dan 1 op 3 deelnemers): 
Auto’s die op het fietspad geparkeerd staan, die 
niet voldoende ruimte geven aan fietsers, de weg 
blokkeren, op het fietspad rijden of de fietser de 
pas afsnijden. Op nummer 10 staan conflicten met 
voetgangers, een probleem voor bijna een kwart van 
de deelnemers. Op plaats 8 en 9 staan problemen 
met het ontwerp van de infrastructuur: Obstakels 
op of langs het fietspad en grote kruispunten of 
onoverzichtelijke situaties voor fietsers (iets meer 
dan een kwart van de deelnemers).
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Binnen de categorie ‘fietsen in gemengd verkeer’ 
onderscheiden we drie subsets van situaties:

1. Situaties waarin de aanwezigheid en het 
gedrag van andere weggebruikers subjectieve 
onveiligheid uitlokken, met de volgende 
subcategorieën (Figuur 1):

- Situaties waarin het verschil in snelheid tussen 
de fietser en de andere verkeersstromen 
onveiligheidsgevoelens verhoogt. Voorbeelden 
zijn smalle wegen waarbij de fietser bergop rijdt 
en een gecombineerde fiets-/taxi-/busstrook.

- Situaties waarin de voorrang voor de 
fietser niet gerespecteerd wordt door de 
andere verkeersstromen. Voorbeelden zijn 
verkeerssituaties waarin het fietspad stopt en 
de fietser invoegt op de rijbaan en situaties 
waarbij voetgangers het fietspad kruisen zonder 
voorrang te verlenen aan fietsers.

- Situaties waarin de hoge verkeersdrukte, 
vooral de grote hoeveelheid aan autoverkeer, 
angstgevoelens opwekt bij de fietser. 
Voorbeelden zijn grote kruispunten en wegen 
met meerdere rijvakken voor auto’s.

2. Situaties waarin de plaats van de fietser 
onduidelijk is of waarin de fietser te weinig plaats 
heeft (Figuur 1):

- De plaats van de fietser is voor beginnende 
fietsers vaak onduidelijk. Vanuit de literatuur 
en de ervaring van trainers van Pro Velo zijn 
ronde punten zonder fietspad voor heel 
wat fietsers moeilijke situaties omdat het 
onduidelijk is waar ze moeten fietsen. Ook 
bestaan er in Brussel een aantal plaatsen 
waar de wegmarkering onduidelijk is, 
bijvoorbeeld wanneer het fietspad gekruist 
wordt door tramsporen en/of het voetpad.  

TYPOLOGIE VAN ONVEILIGE VERKEERSSITUATIES

FIETSEN IN GEMENGD VERKEER

Op basis van het literatuuronderzoek en de 
expertise van de lesgevers van Pro Velo werd een 
typologie van gevaarlijke situaties voor fietsers 
opgesteld (Figuur 1). Op basis van de typologie werd 
het studiemateriaal geselecteerd voor het huidige 
onderzoek.

De wetenschappelijke literatuur geeft aan dat de 
meeste fietsers zich veilig voelen wanneer ze fietsen 
op een afgescheiden fietspad waarbij fietsers 
afgescheiden zijn van alle andere verkeersstromen. 
Subjectieve onveiligheid bij fietsers stijgt wanneer 
verkeersstromen gemengd worden. Een eerste 
set van situaties groeperen we dan ook onder de 
noemer ‘fietsen in gemengd verkeer’ (Figuur 1). 

Verder blijken ook geparkeerde en stilstaande 
voertuigen een probleem te vormen voor fietsers: 
Plotse manoeuvres van geparkeerde voertuigen en 
vooral openslaande deuren zijn een belangrijke bron 
van ongevallen bij fietsers (i.e., bron van objectieve 
onveiligheid). 

Fietsen langs geparkeerde auto’s komt naar 
voor in buitenlands onderzoek rond subjectieve 
onveiligheid bij fietsers. Ook geeft het Ping-
onderzoek aan dat foutief geparkeerde auto’s op 
het fietspad een veelvoorkomend probleem zijn 
voor fietsers in Brussel. Een tweede set van situaties 
groeperen we dan ook onder de noemer ‘fietsen 
langs geparkeerde en stilstaande voertuigen’ 
(Figuur 1).

Tot slot definiëren we een derde set van situaties die 
refereert naar het feit dat heel wat fietsongevallen 
eenzijdige verkeersongevallen zijn: ‘fietsen op een 
slecht wegdek’. Het gaat over fietsen op gravel, 
gladde ondergronden (zoals kasseien), putten of 
barsten in de weg of fietsen langs tramsporen 
(Figuur 1).
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Tot slot is het bij grote open ruimtes met  
autoverkeer voor beginnende fietsers ook vaak 
onduidelijk waar je als fietser best kan rijden.

- Fietsen in gemengd verkeer levert problemen 
op wanneer er te weinig plaats is voor fietsers 
om te rijden. Dit is vaak het geval bij beperkte 
eenrichtingsstraten.

3. Problemen met de zichtbaarheid hebben ook een 
impact op de verkeersveiligheid en vormen een 
probleem wanneer bijvoorbeeld autobestuurders 
fietsers niet tijdig opmerken. De in- en uitritten van 
parkeergarages zijn daarvan een goed voorbeeld 
(Figuur 1).

Fietsen langs geparkeerde en stilstaande voertuigen 
vormt een probleem voor fietsers omdat 
autobestuurders vaak niet letten op fietsers voor 
ze een manoeuvre doen of hun deur open doen. 
We nemen vier types van situaties op in de studie: 
Het voorbijrijden van auto’s aan verkeerslichten 

langs rechts, het voorbijrijden van auto’s aan 
verkeerslichten langs links, het rijden in een smalle 
straat met geparkeerde auto’s en het voorbijrijden 
van een verkeerd geparkeerd voertuig (Figuur 1).

FIETSEN LANGS GEPARKEERDE EN STILSTAANDE VOERTUIGEN
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Figuur 1 : Typologie van situaties met hoog subjectief onveiligheidsgevoel en situaties voor het onderzoek
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De rekrutering van nieuwe fietsers gebeurde via 
bestaande projecten van Pro Velo. De projecten zijn 
bestemd voor zowel werknemers (in het kader van 
de begeleiding van een bedrijf) als voor particulieren 
en hebben als doel nieuwe fietsers in het zadel te 
hijsen. Elke deelnemer aan een project volgt een 
fietsopleiding die bestaat uit een theoretisch en 
een praktisch deel, maar kan ook een begeleiding 
op een uitgekozen traject (bijvoorbeeld fietsen van 
thuis naar het werk) inhouden met een persoonlijke 
coach. In het eerste deel van de fietsopleiding (1 
uur) wordt de wegcode voor de fietser herhaald 
alsook welk gedrag en positie aan te nemen in het 
verkeer. Na dit deel volgt er een 1 à 2 uur lange 
fietstocht door de stad met individuele oefeningen 
in aanvulling om de theorie in praktijk te brengen. 
De fietsopleiding leert dus aan hoe (nieuwe) fietsers 
zich op de weg moeten gedragen en ontwikkelt 

vertrouwen in het verkeer om zelfstandig te kunnen 
fietsen in Brussel. 

De verschillende projecten die hebben bijgedragen 
aan het onderzoek zijn hieronder beschreven 
(geordend volgens het grootst aantal deelnemers in 
het onderzoek): 

- Bike Project bestaat uit de begeleiding van 
Brusselse organisaties bij het uitvoeren van een 
fietsactieplan om het gebruik van de fiets bij de 
werknemers te stimuleren. Het fietspotentieel 
wordt vastgelegd en er worden fietsen ter 
beschikking gesteld voor een periode van 2 weken. 
Voordat de werknemers de fiets testen volgen ze 
de fietsopleiding en krijgen ze een persoonlijk 
uitgestippelde fietsroute. Het grootste deel van 
de deelnemers aan het onderzoek komen van de 
Bike Project en zijn dus werknemers die in private 
of publieke organisaties in Brussel werken.

OPZET VAN HET ONDERZOEK

OPZET VAN HET ONDERZOEK | ONDERZOEKSDESIGN - HET COACHEN VAN BEGINNENDE FIETSERS IN BRUSSEL

In deze sectie geven we meer uitleg bij het 
onderzoeksdesign en de rekrutering van de 
deelnemers aan het onderzoek.

ONDERZOEKSDESIGN 

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Een voormeting waarbij deelnemers van de studie 
een vragenlijst invullen waarin ze van foto’s van 
verkeerssituaties aangeven in welke mate ze zich 
onveilig voelen. Deze voormeting vindt plaats vlak 
voor de training (zie Bijlage 1). De voormeting 
werd op papier of aan de hand van een online 
vragenlijst afgenomen.

2. Een training of fietsopleiding van Pro Velo waarin 
deelnemers een theoretische en een praktische 
opleiding krijgen die hen aanleert om meer 
vertrouwen te hebben in het verkeer en een veilig 
rijgedrag te bevorderen.

3. Een oefenperiode waarin deelnemers in het 
dagelijkse leven fietsen in Brussel. Indien gewenst 
kregen de deelnemers een Bluetoothknop, de 

« Ping-knop », waarmee ze tijdens het fietsen 
gevaarlijke situaties konden melden. Op die 
manier werd ook tijdens de oefenfase het 
onveiligheidsgevoel van beginnende fietsers in 
Brussel in kaart gebracht.

4. De nameting waarbij deelnemers anderhalve 
maand na de training dezelfde vragen 
beantwoordden als in de voormeting. Dit laat ons 
toe om de evolutie van het onveiligheidsgevoel 
voor- en na de training en oefenfase in kaart te 
brengen (zie Bijlage 2). De nameting werd volledig 
aan de hand van een online vragenlijst afgenomen.

HET COACHEN VAN BEGINNENDE FIETSERS IN BRUSSEL
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- Bike Experience is een sensibiliseringsactie om 
mensen in het zadel te hijsen die bestaat uit een 
afterwork waar beginnende (of niet-)fietsers 
een fietsopleiding krijgen bij een drankje. De 
deelnemers krijgen ook de mogelijkheid om 
te genieten van een persoonlijke begeleiding 
waarbij een ervaren fietser hen bij 3 fietstochten 
(heen en terug) vergezelt. Fietsen worden ook ter 
beschikking gesteld indien nodig. 

- Bruxell’Air is een premie voor iedere inwoner van 
Brussel die zijn nummerplaat laat schrappen. In ruil 
kan hij of zij genieten van een mobiliteitspakket, 
waarvan een fietspremie. In dit kader kan de 
begunstigde ook de fietsopleiding van Pro Velo 
krijgen. 

- De elektrische fietstest is georganiseerd door 
Brusselse gemeenten om de mogelijkheid aan 
hun inwoners te geven om een elektrische fiets 
uit te testen. Elke persoon heeft voor het testen 
de fietsopleiding gekregen.

Toegepast op verkeerssituaties zal er eerst altijd 
een inschatting van de situatie plaatsvinden (de 
“appraisal”). Bij onveiligheidsgevoelens zal die 
inschatting zijn dat de situatie een (hoog) risico 
meebrengt op een ongeval, in combinatie met 
een laag niveau van controle. Deze inschatting 
triggert een ‘actietendens’. Bij een onveilige situatie 
is dat de tendens om de situatie te vermijden 
(m.a.w. de “vluchttendens”). Deze actietendens 
kan uitmonden in vermijdingsgedrag. Daarnaast 
activeert de actietendens bepaalde fysiologische 

reacties. Bij een tendens om te vluchten treedt het 
sympathisch zenuwstelsel in werking: de hartslag 
wordt hoger, de ademhaling sneller, je begint te 
zweten en er gaat meer bloed en glucose naar de 
spieren. Deze fysiologische reacties kunnen meer 
of minder uitgesproken zijn en worden dan ook 
niet altijd opgemerkt door de persoon. Op het 
moment dat de persoon zich bewust wordt van (een 
deel van) deze keten van processen, ontstaat een 
onveiligheidsgevoel.

Het achterliggende theoretisch model voor het meten van onveiligheidsgevoelens wordt afgebeeld in Figuur 2. 
Dit model stelt dat gevoelens ontstaan naar aanleiding van een keten van onderliggende processen. 

HET METEN VAN GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID

Figuur 2 : Het theoretisch model achter het meten van gevoelens (Moors, 2009)
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Tot slot werd ook de algemene percepti e rond 
het fi etsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
bevraagd aan de hand van vier vijfpuntenschalen. 
Aan de hand van deze schalen kan gepeild worden 
of fi etsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na 
de training in het algemeen anders wordt gezien 
dan voor de training, los van de inschatti  ng van de 
specifi eke verkeerssituati es.

Deze schalen werden gebalanceerd opgesteld door 
twee positi eve en twee negati eve eigenschappen te 
bevragen (aangenaam, eenvoudig, stresserend en 
gevaarlijk). De vraag was een verplichte vraag in de 
voor- en in de nameti ng (zie Figuur 3).

In dit deel leggen we je enkele concrete verkeerssituati es voor. We vragen je om in te beelden dat 
je zelf met de fi ets aankomt in de verkeerssituati e en dat je zelf een positi e kiest op de weg zoals 
je dat in het echte leven ook zou doen.

Bij elke situati e stellen we 2 vragen:

1. Hoe angsti g maakt fi etsen in deze straat jou? Je antwoordt op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0
overeenkomt met volledige kalmte zonder enige vorm van stress, angst of adrenaline (bv. naar tv 
kijken in je zetel) en 10 overeenkomt met zeer sterke angst (m.a.w. een situati e waarin je vreest 
voor je leven of voor een ongeval)

2. Zou je fi etsen in deze straat proberen te vermijden? Vermijden betekent dat je een omweg 
zou maken om de straat niet te gebruiken. Je antwoordt op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 
betekent dat je de straat zeker niet zou vermijden en 10 betekent dat je de straat zeker zou 
vermijden.

Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk op gevoel reageert, denk niet te lang na bij elke situati e.

Box 1 Instructi es bij het meten van onveiligheidsgevoelens 

HET METEN VAN DE ALGEMENE PERCEPTIE ROND FIETSEN IN BRUSSEL

Er werd gekozen om twee aspecten te meten: 
enerzijds gevoelens van angst en anderzijds 
vermijdingsgedrag. In verband met fi etsbeleid is 
het zowel relevant om te weten in welke situati es 
beginnende fi etsers angst ervaren als welke situati es 
ze daadwerkelijk vermijden. Beide componenten 

werden gemeten met een rati ngschaal, zoals in 
gelijkaardige wetenschappelijke studies in het 
buitenland (Chataway, Kaplan, Nielsen, & Prato, 
2014).   De instructi es die gebruikt werden bij de 
bevraging staan in Box 1.
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Figuur 3 : Schaal voor het meten van de algemene perceptie rond fietsen in het BHG
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De verkeerssituaties werden geselecteerd op basis 
van (a) het literatuuronderzoek, (b) de ervaring van de 
trainers bij Pro Velo en (c) de resulterende typologie 

(Figuur 1). De foto’s van de verkeerssituaties werden 
op maat van het onderzoek gemaakt door Pro Velo. 
Alle situaties worden weergegeven in Tabel 3.

HET SELECTEREN VAN VERKEERSSITUATIES

Situatie 1 : Bergop fietsen zonder afgescheiden   
 fietspad

Situatie 2 : Fietsen op een gecombineerde 
 fiets/taxi/bus-strook

Situatie 3 : Fietsen in een beperkte 
 eenrichtingsstraat

Situatie 4 : Het fietspad stopt en je moet 
 invoegen op een weg zonder fietspad

OPZET VAN HET ONDERZOEK  | HET SELECTEREN VAN VERKEERSSITUATIES

Tableau 3 : Situations routières sélectionnées pour l’enquête
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Situatie 5 : Fietsen op een groot kruispunt en 
 links afslaan

Situatie 6 : Fietsen voorbij de in- en uitgang van 
 parkeergarages

Situatie 7 : Fietsen in een smalle straat met 
 geparkeerde auto’s aan beide kanten

Situatie 8 : Fietsen op een rondpunt zonder 
 fietspad
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Situatie 9 : Onduidelijke verkeerssituatie (in 
 dit geval: fietspad dat gekruist wordt 
 door tramsporen en voetpad)

Situatie 10 : Smal verhoogd fietspad vlak naast   
 voetpad

Situatie 11 : In het verkeer bergaf rijden met 
 tramsporen

Situatie 12 : Een weg met drie rijvakken en een 
 smal fietspad

OPZET VAN HET ONDERZOEK  | HET SELECTEREN VAN VERKEERSSITUATIES
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Situatie 13 : Een reeks auto’s voorbijrijden bij 
 lichten langs rechts

Situatie 14 : Een reeks auto’s inhalen bij lichten 
 langs links

Situatie 15 : Een open ruimte zonder 
 wegmarkeringen met druk 
 autoverkeer

Situatie 16 : Het inhalen van een voertuig dat 
 fout geparkeerd staat op straat

OPZET VAN HET ONDERZOEK  | HET SELECTEREN VAN VERKEERSSITUATIES



22 // RESULTATEN | DEELNEMERS

In dit deel beschrijven we eerst wie er deelgenomen 
heeft aan de studie. Nadien wordt nagegaan hoe 
verkeersveiligheid een barrière kan vormen om 
te fietsen: Hoe wordt fietsen in Brussel ervaren 
door beginnende fietsers, welke verkeerssituaties 
zijn angstaanjagend of worden vermeden? Deze 
analyse wordt zowel voor beginnende als voor 
niet-beginnende fietsers gedaan. Nadien wordt 
er nagegaan hoe de verkeersveiligheidsperceptie 

evolueert met een opleiding en anderhalve maand 
fietsen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
de verkeerssituaties die gevaarlijk blijven en degene 
die na een training niet meer angstopwekkend zijn. 
Tot slot zal ook de impact van een training op de 
fietsfrequentie en de modal shift besproken worden.

Figuur 4 : Deelnemers aan de voor- en de nameting volgens het type training van Pro Velo

RESULTATEN

In totaal hebben 210 mensen deelgenomen aan 
de studie. Alle deelnemers werden via bestaande 
projecten van Pro Velo gerekruteerd. Anderhalve 
maand na de training werden alle deelnemers 
opnieuw gecontacteerd om de nameting in te vullen. 
Aan de nameting hebben 85 mensen deelgenomen. 
Figuur 4 vat de herkomst van de deelnemers  
samen . De meerderheid van de deelnemers werden 
gerekruteerd via Bike Project (76%), gevolgd door 
Bike Experience. Deze verdeling wordt ook in de 
nameting teruggevonden.

Aangezien een groot aantal mensen deelgenomen 
hebben aan de voormeting (N = 210) werd besloten 
om de volledige dataset te gebruiken om de 
subjectieve verkeersveiligheid van een heterogene 
groep (niet-)fietsers te bestuderen. Algemene trends 
over de mobiliteitsgewoonten en de perceptie van 
het fietsen worden onderzocht. De impact van de 
interventie op het fietsgebruik en de impact van de 
training op het onveiligheidsgevoel in verschillende 
verkeerssituaties wordt enkel bestudeerd voor de 
deelnemers aan beide metingen (N = 85). 

DEELNEMERS
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Hoewel het doelpubliek van de projecten van Pro 
Velo niet-fietsers zijn, komt het voor dat regelmatige 
of ervaren fietsers aan de projecten deelnemen. Dit 
bleek ook het geval te zijn voor de deelnemers van 
deze studie: Het profiel van de deelnemers varieert 
tussen niet-fietsers en ervaren fietsers. Er werd 
een opsplitsing gemaakt in de steekproef tussen 
“beginnende fietsers” en “niet-beginnende fietser” 
volgens twee criteria: De huidige fietsfrequentie 

van de deelnemer en datum waarop de deelnemer 
begon met fietsen (Tabel 4): 

a)  Beginnende fietsers : fietsen minder dan 2 keer 
per week (of periodiek: niet in de winter maar wel 
in de zomer) en minder dan 1 jaar 

b) Niet-beginnende fietsers: fietsen minstens 2 
dagen per week in Brussel en/of al langer dan 1 
jaar

Tabel 4 : Classificatie van de deelnemers volgens hun fietsfrequentie en sinds wanneer ze fietsen. We onderscheiden beginnende en niet-beginnende 
fietsers.

Tabel 5 toont de verdeling tussen de beginnende en de niet-beginnende fietsers voor de voor- en de nameting. 
Dit onderscheid tussen beginnende en niet-beginnende fietsers zal verder in de analyse gebruikt worden.

 Tabel 5 : Aandeel beginnende en niet-beginnende fietsers in de voor- en nameting 

Beginnende fietsers Niet-beginnende fietsers Totaal

Voormeting 88 42% 122 58% 210

Nameting 31 36% 54 64% 85
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In de volgende paragrafen gaan we dieper in op het 
profiel van de deelnemers aan het onderzoek. De 
algemene kenmerken van de deelnemers aan de 
studie worden in Tabel 6 voorgesteld. De resultaten 
zijn onderverdeeld volgens de deelnemers aan 
de voormeting en de nameting en ook volgens 
het type fietser dat ze zijn. Over het algemeen 
onderscheidt men een oververtegenwoordiging van 
vrouwen (61%) wat opvallend is vergeleken met de 
tellingen van het fietsobservatorium die aantonen 
dat slechts 34% van de fietsers in Brussel vrouwen 
zijn (Pro Velo, 2017b). De meeste deelnemers 
komen van Brussel en hebben de vragenlijst in het 
Frans beantwoord. Iets meer dan de helft (54%) 
ervan heeft een masterdiploma, het aandeel ligt 
wat lager bij beginnende fietsers (45%). Over het 
algemeen is 87% van de deelnemers in bezit van 
een autorijbewijs. Opvallend is dat het bezit van een 

autorijbewijs lager ligt bij beginnende fietsers. Over 
het algemeen gebruikt meer dan de helft regelmatig 
de auto als vervoersmiddel. Het aantal ongevallen 
ligt relatief hoog, 21% was ooit betrokken als 
fietser in een fietsongeval (met enkel blikschade of 
lichamelijke schade) met andere weggebruikers. 

Er zijn weinig verschillen tussen de voor- en nameting 
behalve wat het bezit van een autorijbewijs betreft, 
het regelmatig gebruik van de auto als vervoermiddel 
en het aantal ongevallen. De verschillen tussen de 
beginnende en niet-beginnende fietsers vooral bij 
het aantal vrouwen, het regelmatig gebruik van de 
auto en het bezit van een masterdiploma. 

MOBILITEITSPROFIEL EN SOCIODEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN 
DE DEELNEMERS

Tabel 6 : Algemene kenmerken van de deelnemers aan het onderzoek in de voor- en nameting

Voormeting (210) Nameting (85)
Beginnende fietsers 

(88)
Niet-beginnende 

fietsers (122)

Vrouwen 61% 60% 68% 58%

Woonplaats Brussel 74% 72% 70% 77%

Diploma universitair 
onderwijs (master)

54% 58% 45% 60%

Franstalige enquête 61% 60% 72% 52%

Bezit autorijbewijs 87% 93% 83% 94%

Regelmatige autogebruiker 53% 60% 48% 56%

Ongeval overkomen 21% 24% 17% 23%

Naast deze (mobiliteits)kenmerken werd ook 
informatie verzameld over de leeftijd van de 
deelnemers (Figuur 5). Het grootste aandeel van 
de respondenten zijn tussen 30 en 40 jaar oud 

wat overeenkomt met het algemeen profiel van de 
Brusselse fietsers (Pro Velo, 2017b). In de nameting 
zijn de 51-plussers wat meer vertegenwoordigd dan 
in de voormeting. 
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De deelnemers aan de voormeting werden 
ook bevraagd over hun gebruik van andere 
vervoersmiddelen, meerdere antwoorden waren 
mogelijk (Tabel 7). Een groot deel van de deelnemers 
gebruikt het openbaar vervoer (69%) en de auto 
(53%) (48% voor de beginnende fietsers). Daarnaast 
gaan 47% regelmatig te voet en gemiddeld 46% 
gebruikt regelmatig de fiets: het fietsgebruik ligt 

logisch gezien veel hoger bij de niet-beginnende 
fietsers (71%) dan bij de beginnende fietsers (11%). 
Slechts een klein aandeel van de deelnemers 
gebruiken regelmatig de trein, wat waarschijnlijk 
te linken is aan het feit dat 74% uit Brussel komt. 
De motor en bromfiets worden enkel door de 
beginnende fietsers vermeld. 

Tabel 7 : Regelmatig gebruikt vervoersmiddel van de deelnemers aan de voormeting, volgens beginnende en niet beginnende fietsers

Regelmatig gebruikt 
vervoersmiddel

N Gemiddelde (210)
Beginnende fietsers 

(88)
Niet-beginnende 

fietsers (122)

Openbaar vervoer 132 69% 70% 68%

Auto 102 53% 48% 56%

Te voet 90 47% 48% 46%

Fiets 89 46% 11% 71%

Trein 29 15% 14% 15%

Motor 4 2% 5% 0%

Bromfiets 2 1% 3% 0%

Figuur 5 : Leeftijd van de deelnemers aan de voor- en de nameting
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Zoals net gezien gebruikt gemiddeld 46% regelmatig 
de fiets, maar dit vertelt nog niet met welke 
frequentie de fiets gebruikt wordt noch sinds hoe 
lang er gefietst wordt. Tabel 8 toont de fietsfrequentie 
aan en Tabel 9 geeft informatie over wanneer dat de 
mensen de fiets zijn beginnen gebruiken. Over het 
algemeen fietst 34% op regelmatige basis (meer 
dan 2 keer per week) en zelfs 51% gebruikt de fiets 
al langer dan 1 jaar. Daarentegen fietst er 33% 
nooit of niet sinds één jaar. Uit deze 70 deelnemers 
zijn er maar 7 die langer dan een jaar in Brussel 
fietsen. Men kan er dus van uitgaan dat 30% van 
de deelnemers aan de voormeting nooit fietst 
(63). Na data-analyse kan men bevestigen dat deze 
deelnemers ook niet buiten Brussel fietsen.    

De groep beginnende fietsers bestaat uit 80% van 
niet fietsers, de andere 20% fietst niet meer dan 
een keer per week en 92% fietst minder lang dan 
één jaar (Tabel 9). 

Wat de niet beginnende fietsers betreft gebruikt 
59% regelmatig de fiets (meer dan 2 keer per week). 
Daaruit fietst een groot aandeel (83%) al meer dan 
1 jaar in Brussel (Tabel 9).

Tabel 8 : Fietsfrequentie van de deelnemers aan de voormeting volgens beginnende en niet-beginnende fietsers

Fietsfrequentie
N Gemiddelde (210)

Beginnende fietsers 
(88)

Niet beginnende 
fietsers (122)

5 - 7 dagen per week 40 19% 0% 33%

2 - 4 dagen per week 32 15% 0% 26%

Ongeveer 1 dag per 
week

10 5% 2% 7%

1 - 3 dagen per maand 13 6% 2% 9%

Minder dan één keer 
per maand

23 11% 9% 12%

Ik fiets nooit / niet 
sinds één jaar

70 33% 80% 0%

Ik gebruik de fiets 
periodiek

22 10% 7% 13%

MOBILITEITSPROFIEL EN SOCIODEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN DE DEELNEMERS
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Uit Tabel 6 weet men dat 21% van de deelnemers 
aan de studie betrokken waren in een fietsongeval; 
dit betreft 44 deelnemers die in totaal 53 ongevallen 
hebben ervaren. Bij het weghalen van de 63 
niet-fietsers hebben 30% van de deelnemers al 
een fietsongeval gehad. 57% van de ongevallen 
vonden plaats in Brussel wat samenhangt met het 
hoge aandeel deelnemers die uit Brussel komen. 
De ongevallen met lichamelijke schade komen ook 

meer voor in Brussel: 55% van de ongevallen in 
Brussel tegenover 39% van de ongevallen buiten 
Brussel (Tabel 10). 

Tabel 9 : Sinds wanneer fietsen de deelnemers aan de voormeting volgens beginnende en niet-beginnende fietsers

Sinds wanneer wordt er 
gefietst

N Gemiddelde (210)
Beginnende fietsers 

(88)
Niet-beginnende 

fietsers (122)

Langer dan 5 jaar 45 23% 5% 37%

Tussen 1 jaar en 5 jaar 59 28% 3% 46%

Tussen 6 maand en 1 jaar 21 10% 11% 9%

Tussen 3 maand en 6 
maand

3 1% 1% 2%

Tussen 1 maand en 3 
maand

11 5% 5% 6%

Minder dan een maand 4 2% 3% 1%

Niet van toepassing / Ik 
fiets niet in Brussel

63 30% 72% 0%

Tabel 10 : Aantal fietsongevallen volgens type, binnen en buiten Brussel

Ongeval Blikschade Lichamelijke schade Totaal

N % N % N %

Binnen 
Brussel

14 47% 16 53% 30 57%

Buiten 
Brussel

14 61% 9 39% 23 43%

Totaal 28 53% 25 47% 53 100%

MOBILITEITSPROFIEL EN SOCIODEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN DE DEELNEMERS
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Hoewel 30% een relatief hoog getal kan zijn moeten 
we in het achterhoofd houden dat het om personen 
gaat die (voor 83%) langer dan een jaar fietsen. De 
meeste ongevallen vonden ook langer dan een jaar 
geleden plaats. 

Slechts 4 personen werden in een ongeval betrokken 
in de 3 maanden voorafgaand aan de voormeting 
(Tabel 11).

Tabel 11 : Wanneer vond het laatste ongeval plaats ? 

Laatst betrokken in 
een fietsongeval

Minder dan 3 
maanden geleden

Tussen 3 maanden 
en 1 jaar

Meer dan 1 jaar Totaal

N 4 7 33 44

% 9% 16% 75% 100%

De deelnemers aan de studie (N = 210) : 

• 61% vrouwen 

• 30% was betrokken in een fietsongeval

• 69% gebruikt regelmatig het openbaar vervoer en 53% de 
auto

• 34% fietst op regelmatige basis (meer dan 2 keer per week) 
en 30% fietst nooit

De beginnende fietsers (N = 88) :

• 80% fietst nooit

• 92% fietst minder lang dan één jaar

MOBILITEITSPROFIEL EN SOCIODEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN DE DEELNEMERS
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VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE

Figuur 6 geeft de perceptie op fietsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weer voor beginnende en niet-
beginnende fietsers voor de training. Vier attributen werden beoordeeld op een vijfpuntenschaal van helemaal 
niet akkoord tot helemaal akkoord: Aangenaam, eenvoudig, stresserend en gevaarlijk.

VERKEERSVEILIGHEID ALS BARRIÈRE OM TE FIETSEN IN BRUSSEL

Figuur 6 : Perceptie omtrent fietsen in Brussel voor beginnende en niet-beginnende fietsers voor de training (N = 210)
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Het grootste deel van de ondervraagden (69%), 
zonder onderscheid wat betreft fietservaring, 
gaat (helemaal) akkoord dat fietsen in Brussel 
gevaarlijk is. Bij beginnende fietsers gaat het 
om 75% van de deelnemers. Een t-toets voor 
onafhankelijke steekproeven geeft aan dat de 
gemiddelde inschatting van hoe gevaarlijk fietsen in 
Brussel is niet significant verschillend is tussen niet-
beginnende (M = 3.76) en beginnende fietsers (M = 
3.95), t(201) = 1.24, p = .22.

Meer dan de helft (59%) van de deelnemers zijn 
eerder of helemaal akkoord dat fietsen in Brussels 
stresserend is (63% voor beginnende fietsers). Voor 
17% van de ondervraagden blijkt fietsen (helemaal) 
niet stresserend te zijn. Er is geen significant verschil 
in het gemiddelde niveau van stress tussen niet-
beginnende (M = 3.55) en beginnende fietsers 
(M = 3.71), t(200) < 1, p = .33.

Fietsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt 
ook niet eenvoudig te zijn. Van alle deelnemers geeft 
60% aan dat fietsen (helemaal) niet eenvoudig is. 
Het gaat om 74% van beginnende fietsers tegenover 
50% van de meer ervaren fietsers. Bovendien zijn 
slechts 11% van de ondervraagden (helemaal) 
akkoord met de stelling dat het eenvoudig is om 
te fietsen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het 
verschil tussen niet-beginnende (M = 1.99) en 
beginnende fietsers (M = 2.47) is zeer significant, 
t(199) = 3.60, p < .001.

Tot slot blijkt fietsen (helemaal) ook niet aangenaam 
te zijn voor 42% van de ondervraagden. Het gaat 
om 37% van de niet-beginnende fietsers en 54% 
van de beginnende fietsers. Slechts 23% van de 
ondervraagden gaat (helemaal) akkoord met 
de stelling dat fietsen aangenaam is in Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Het verschil tussen niet-
beginnende (M = 2.92) en beginnende fietsers  
(M = 2.49) is zeer significant, t(200) = 2.89, p = .004.

Fietsen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 
dus vooral ervaren als gevaarlijk, niet eenvoudig 
en stresserend. Voor minder dan de helft is het niet 
aangenaam om in Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
te fietsen. Over het algemeen zijn beginnende en 
niet-beginnende fietsers het ermee eens dat fietsen 
gevaarlijk en stresserend is. De perceptie dat fietsen 
aangenaam en eenvoudig is varieert wel sterk 
naargelang de fietservaring.

Verkeersveiligheidsperceptie bij beginnende fietsers

• 75% vindt fietsen gevaarlijk

• 74% vindt fietsen niet eenvoudig

• 63% vindt fietsen stresserend

• 54% vindt fietsen niet aangenaam

Beginnende en niet-beginnende fietsers zijn het ermee eens dat 
fietsen gevaarlijk en stresserend is maar verschillen in mening over het 
aangenaam een eenvoudig karakter. 
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We onderzochten welke verkeerssituaties 
samengaan met een hoog onveiligheidsgevoel bij 
beginnende fietsers (N = 88) en niet-beginnende 
fietsers (N = 122) in Brussel vóór hun deelname 
aan de training van Pro Velo. Deze analyse gebeurt 
aan de hand van de ratings van de verkeerssituaties 
(Tabel 3) op twee 10-puntenschalen die variëren 
van geen angst/geen vermijding tot veel angst en 
vermijding.

Tabel 12 geeft voor beginnende en (meer) ervaren 
fietsers de Top 5 van situaties weer waarin 
gemiddeld het meeste angst gevoeld wordt en het 
meest vermeden worden.  In het blauw staan alle 
situaties aangegeven die overlappen in de Top 5 van 
beginnende en niet-beginnende fietsers. De tabel 
geeft aan dat beginnende en meer ervaren fietsers 
dezelfde situaties inschatten als meest gevaarlijk: 
Links afslaan op een groot kruispunt is de meest 
angstige situatie voor beide groepen. Ook de rest 
van de Top 5 overlapt sterk.

VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE VAN VERSCHILLENDE VERKEERSSITUATIES

Tabel 12 : Top 5 van verkeerssituaties die het meeste angst en vermijdingsgedrag uitlokken bij beginnende en niet-beginnende fietsers voor de training, 
gemiddelde scores (M) op de 10-puntenschaal en standaarddeviaties (SD)1.

In de volgende paragrafen wordt per type van verkeerssituatie toegelicht in welke mate de situatie een barrière 
is voor beginnende en niet-beginnende fietsers. 

  De SD reflecteert de spreiding rond het gemiddelde. Hoe hoger dit getal, hoe meer variatie in de antwoorden van de deelnemers.
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Bij het fietsen in gemengd verkeer onderscheidden 
we drie klassen van verkeerssituaties. We bespreken 
de mate waarin beginnende en meer ervaren 
fietsers de verkeerssituaties binnen deze klassen 
als onveilig beschouwen. Hierbij berekenen we 
de gemiddelde angst- en vermijdingsratings op de 
10-puntenschaal en voeren we een t-toets voor 
onafhankelijke steekproeven uit om te bepalen of 
het verschil tussen beginnende en niet-beginnende 
fietsers significant is. We hanteren opnieuw 
p < .05 als significant. Daarnaast onderzoeken we 

het aandeel van beginnende en niet-beginnende 
fietsers die angst ervaren in de situatie. In de 
analyses beschouwen we een rating van 7 op 10 
of meer voor een bepaalde verkeerssituatie als 
een hoge angstscore. Op dezelfde manier wordt 
een rating van 7 op 10 op de vermijdingsschaal 
beschouwd als een hoge score en als evidentie dat 
de persoon de situatie wil vermijden.

FIETSEN IN GEMENGD VERKEER: SAMENSPEL MET ANDERE 
WEGGEBRUIKERS
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Tabel 13 : Rangschikking van de verkeersituaties op basis van gemiddelde scores voor angst en vermijdingsgedrag bij beginnende en niet-beginnende 
fietsers, vervolg op Tabel 12

a.  Fietsen op een groot kruispunt en links 
afslaan (sit. 5). Deze situatie wordt zowel door 
beginnende als meer ervaren fietsers ingeschat 
als de meest gevaarlijke verkeerssituatie van 
alle aangeboden verkeerssituaties (zie Tabel 
12). In totaal geeft bijna 70% van de beginnende 
fietsers en 60% van de meer ervaren fietsers aan 
dat de situatie angst uitlokt (een score van 7/10 
op de angstschaal of meer, zie Figuur 7). Ook 
geeft  63% van de beginnende fietsers en 47% 
van de meer ervaren fietsers aan dat ze deze 
situatie proberen te vermijden (i.e., een score 
van 7/10 op de vermijdingsschaal of meer, zie 
Figuur 7). Beginnende fietsers voelen significant 
meer angst dan meer ervaren fietsers, t(207) = 
2.41, p = .017, en vermijden de situatie meer 
dan ervaren fietsers, t(207) = 2.54, p = .012.  

« Ik steek te voet over op oversteekplaatsen voor 
voetgangers. » Ervaren fietser

« Overweegt alternatieven om te kijken voor links 
afslaan. » Ervaren fietser

b. Een weg met drie rijvakken en een smal 
fietspad (sit. 12) lokt angst uit bij 40% van de 
beginnende fietsers en 30% van de meer ervaren 
fietsers. Qua vermijdingsgedrag gaat het om 
30% van de beginnende fietsers en 24% van de 
meer ervaren fietsers (Figuur 7). Beginnende 
fietsers ervaren significant meer angst dan niet-
beginnende fietsers, t(208) = 2.68, p = .008, en 
vermijden de situatie ook meer dan ervaren 
fietsers, t(208) = 2.66, p = .008.

« stress van automobilisten en druk. »  
Ervaren fietser

1.  Hoge verkeersdrukte

Hoge verkeersdrukte is sterk geassocieerd met angstgevoelens in het verkeer. We gaan dieper in op twee 
situaties:

Sit. 5

Sit. 12
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a. Het fietspad stopt en je moet invoegen op een 
weg zonder fietspad (sit. 4). In deze situatie 
hebben fietsers voorrang op autobestuurders 
en bussen. Deze voorrang wordt echter niet 
altijd verleend, wat een gevaarlijke situatie kan 
opleveren voor fietsers. Beginnende fietsers 
ervaren significant meer angst dan meer 
ervaren fietsers,  t(208) = 2.58, p = .011, en 
hebben ook meer de neiging om de situatie 
te vermijden dan meer ervaren fietsers, t(208) 
= 4.33, p < .001. In totaal ervaren 43% van de 
beginnende fietsers angst in deze situatie ten 
opzichte van 34% van de meer ervaren fietsers. 
Tot slot wil slechts 16% van de ervaren fietsers 
de situatie vermijden ten opzichte van 35% van 
de beginnende fietsers.

« Angst dat hij me niet ziet in zijn dode hoek. » 
Ervaren fietser

b. Smal verhoogd fietspad naast het voetpad 
(sit. 10). In deze situatie ligt het fietspad vlak 
naast het voetpad en is het verschil tussen 
beiden enkel duidelijk aan de hand van de kleur 
van de weg. Het gevaar voor fietsers bestaat 
erin dat voetgangers plotse manoeuvres doen 
om op het drukke voetpad andere mensen in 
te halen waarbij ze het fietspad onverwacht 
kruisen en geen voorrang verlenen aan fietsers. 
Opvallend voor deze situatie is dat angst- en 
vermijdingsgedrag van beginnende en niet-
beginnende fietsers niet significant verschillen, 
ps > .30. Het gaat om 7 à 8% van de fietsers die 
angst ervaren en de situatie liever vermijden.

« Geruststellend voor auto's, maar verontrustend 
voor voetgangers. »

« Veel voetgangers (toeristen) lopen op het 
voetpad en soms staan er obstakels in de weg 

(bv signalisatie). » Ervaren fietser

« luchtvervuiling, nog een gevaarlijke factor. » 
Ervaren fietser

2. Voorrang respecteren 
Het respecteren van de voorrangsregels ten opzichte van fietsers is een heikel punt in Brussel.  
We bespreken twee situaties:

Sit. 4 Sit. 10

FIETSEN IN GEMENGD VERKEER: SAMENSPEL MET ANDERE WEGGEBRUIKERS | VOORRANG RESPECTEREN
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Sit.2 Sit. 1

3. Verschillen in snelheid tussen weggebruikers

   Tot slot levert fietsen in gemengd verkeer soms gevaarlijke situaties op vanwege de verschillen in snelheid 
tussen weggebruikers (Fietsberaad Vlaanderen, 2018). We bespreken twee verkeerssituaties waarin het 
verschil in snelheid naar voor komt: Het fietsen op een gecombineerde fiets-/taxi/-busstrook en het bergop 
fietsen op een rijweg zonder fietspad (i.e., gecombineerd auto- en fietsverkeer).

a. Fietsen op een gecombineerde fiets-/taxi-/
busstrook (sit. 2). In deze situatie wordt 
het fietspad gecombineerd met een taxi en 
busstrook. De situatie is slechts bedreigend voor 
een klein aandeel van de deelnemers: Ongeveer 
10% van de beginnende en niet-beginnende 
fietsers rapporteren angst en vermijding (Figuur 
7). Toch zijn er significante verschillen tussen de 
gemiddelde scores van beginnende en ervaren 
fietsers qua angst,  t(206) = 3.90, p < .001, en 
vermijding,  t(206) = 5.19, p < .001. Dit komt 
omdat er grote verschillen zijn in de mate 
waarin gecombineerde fiets-/taxi-/busstroken 
niet worden vermeden: 74% van de ervaren 
fietsers geeft aan dat ze gecombineerde fiets-/
taxi-/busstroken zeker niet vermijden (i.e., een 
score van 0, 1 of 2 op de vermijdingsschaal) ten 
opzichte van slechts 41% van de beginnende 
fietsers. De helft van de ervaren fietsers ervaart 
dan ook helemaal geen angst of stress op 
gecombineerde fiets-/taxi-/busstroken, terwijl 
onder de beginnende fietsers slechts 1 op 3 
deelnemers helemaal geen angst ervaart (0, 1, 
of 2 op de angstschaal).

b. Bergop fietsen zonder afgescheiden fietspad 
(sit. 1) lokt angst uit bij 25% van de beginnende 
fietsers en 11% van de meer ervaren fietsers en 
vermijdingsgedrag bij 30% van de beginnende 
fietsers en 11% van de meer ervaren fietsers 
(Figuur 7). Beginnende fietsers zijn gemiddeld 
angstiger dan meer ervaren fietsers,  t(208) = 
3.18, p = .002 en vermijden de situatie meer 
dan ervaren fietsers  t(208) = 3.93, p < .001.

FIETSEN IN GEMENGD VERKEER: SAMENSPEL MET ANDERE WEGGEBRUIKERS  | VERSCHILLEN IN SNELHEID TUSSEN WEGGEBRUIKERS
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Figuur 7 : Veiligheidsperceptie omtrent fietsen in gemengd verkeer (samenspel met andere weggebruikers)
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FIETSEN IN GEMENGD VERKEER: DE PLAATS VAN DE FIETSER

Fietsen in gemengd verkeer levert soms 
onduidelijkheden op wat betreft de positie van de 
fietser in het verkeer. Het gaat over onduidelijkheid 
over waar de fietser moet rijden of om te weinig 
plaats voor de fietser. 

1. Onduidelijke verkeerssituaties voor fietsers

a. Het fietspad wordt gekruist door tramsporen 
en het voetpad (sit. 9). Deze situatie komt 
voor in de Top 5 van gevaarlijke situaties voor 
fietsers (zie Tabel 12). Zowel bij beginnende 
als meer ervaren fietsers staat deze situatie op 
nummer 5 van de meest vermeden situaties. 
Angstgevoelens verschillen niet significant 
tussen beginnende en meer ervaren fietsers, 
t(206) = 1.09, p > .27. De situatie wordt wel 
meer vermeden door beginnende fietsers dan 
door ervaren fietsers,  t(206) = 2.76, p = .006. 
De situatie lokt angst uit ongeveer 40% van 
de fietsers en vermijdingsgedrag bij 41% van 
de beginnende fietsers en 23% van de meer 
ervaren fietsers (Figuur 8).

« tramsporen zijn vreselijk; vooral met verkeer 
achter je. » Ervaren fietser

b. Fietsen op een rondpunt zonder fietspad 
(sit.8) lokt significant meer angst uit bij 
beginnende fietsers dan bij ervaren fietsers, 
t(208) = 2.67, p = .008. Beginnende fietsers 
zullen ronde punten zonder fietspaden ook 
significant meer vermijden dan ervaren fietsers, 
t(208) = 3.82, p < .001. Bijna de helft van de 
beginnende fietsers ervaart angst op ronde 
punten zonder fietspaden en bijna 40% van de 
beginnende fietsers gaat de situatie vermijden. 
Bij ervaren fietsers gaat het om bijna 1 op 3 
fietsers die angst ervaart en 1 op 5 fietsers die 
de situatie vermijdt (Figuur 8). 

«Zoals op veel kruispunten of rondpunten neem 
ik liever het zebrapad» Ervaren fietser

c. Fietsen in een open ruimte zonder 
wegmarkeringen en druk autoverkeer (sit. 15). 
Deze situatie geeft aanleiding tot gelijkaardige 
niveaus van angst in de groep van beginnende 
en meer ervaren fietsers, t(208) = 1.52,  
p = .13. Beginnende fietsers zouden open 
ruimtes zonder wegmarkeringen meer 
vermijden dan ervaren fietsers, t(208) = 2.14, p 
= .034. Van de beginnende fietsers geeft 47% 
aan angst te ervaren en 39% de situatie te willen 
vermijden. Van de ervaren fietsers gaat het om 
40% van de deelnemers die angst ervaart en 
30% die de situatie willen vermijden.

« Zal een alternatieve route kiezen » Ervaren 
fietser

FIETSEN IN GEMENGD VERKEER: DE PLAATS VAN DE FIETSER | ONDUIDELIJKE VERKEERSSITUATIES VOOR FIETSERS

Sit. 9

Sit. 8

Sit. 15
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2. Gebrek aan plaats voor fietsers 
Fietsen in een beperkte éénrichtingsstraat 
waarin de fietser tegen de richting van de auto’s 
fietst (sit.3) komt voor in de Top 5 van meest 
bedreigende situaties voor zowel beginnende als 
meer ervaren fietsers (zie Tabel 12). Bovendien 
lokt de situatie ongeveer evenveel angst en 
vermijding uit voor beginnende als voor ervaren 
fietsers, ps > .05. Ongeveer 40% van de fietsers 
ervaart angst in de situatie.

« Met een kind op de fiets zou ik deze straat 
vermijden. » Ervaren fietser

« Ik zie obstakels liever voor mij, maar weet niet 
altijd hoe te reageren. » Niet-fietser

Figuur 8 : Veiligheidsperceptie omtrent fietsen in gemengd verkeer (de plaats van de fietser)

Sit. 3

FIETSEN IN GEMENGD VERKEER: DE PLAATS VAN DE FIETSER | GEBREK AAN PLAATS VOOR FIETSERS
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FIETSEN IN GEMENGD VERKEER: PROBLEMEN MET ZICHTBAARHEID

Fietsen in gemengd verkeer geeft extra problemen 
bij beperkte zichtbaarheid. We bespreken een 
situatie waarbij slechte zichtbaarheid gecreëerd 
wordt door de straatindeling, namelijk een situatie 
waarbij het fietspad vlak voor de in- en uitrit van 
een grote parkeergarage (sit. 6) loopt. Opvallend is 
dat angstgevoelens bij beginnende en meer ervaren 
fietsers gelijkaardig zijn, t(207) < 1. Toch geven 
beginnende fietsers gemiddeld meer aan dat ze de 
situatie vermijden, t(207) = 3.40, p = .001. In totaal 
gaat het om ongeveer 1 op 5 deelnemers die angst 
ervaren bij het passeren van de in- en uitritten van 
parkeergarages en 10% van de deelnemers die de 
situatie vermijden. Bij de scores voor vermijding ligt 
het verschil vooral in de deelnemers die de situatie 

niet vermijden: Bijna 60% van de meer ervaren 
fietsers geeft aan dat ze geen enkele neiging hebben 
om parkeergarages te vermijden (i.e., score van 0, 1, 
of 2 op de vermijdingsschaal) tegenover slechts 34% 
van de beginnende fietsers.

« Extra duidelijke signalisatie voor chauffeurs 
zouden hier wel op zijn plaats zijn. »  

Ervaren fietser

« Gematigde angst maar bewust van gevaar.  » 
Niet-fietser

Figuur 9: Veiligheidsperceptie omtrent een verkeerssituatie met beperkte zichtbaarheid

Sit. 6

FIETSEN IN GEMENGD VERKEER: DE PLAATS VAN DE FIETSER | FIETSEN IN GEMENGD VERKEER: PROBLEMEN MET ZICHTBAARHEID



40 // FIETSEN IN GEMENGD VERKEER: DE PLAATS VAN DE FIETSER |FIETSEN LANGS GEPARKEERDE OF STILSTAANDE VOERTUIGEN

1. Een reeks auto's inhalen bij de lichten langs links 
(sit. 14) is een van de meest bedreigende situaties 
die we bevraagd hebben: De situatie komt zowel 
voor in de Top 5 van de meest angstige situaties 
van beginnende als van ervaren fietsers (Tabel 
12). De angstgevoelens zijn significant sterker 
bij beginnende fietsers dan bij de meer ervaren 
fietsers,  t(207) = 2.20, p = .029. In totaal geeft 
56% van de nieuwe fietsers aan dat ze angst 
ervaren bij het links inhalen van een reeks auto’s 
tegenover 41% van de meer ervaren fietsers. Qua 
vermijdingsgedrag zijn de verschillen heel sterk,  
t(207) = 4.07, p < .001. Iets meer dan de helft van 
de beginnende fietser geeft aan dat ze geen auto’s 
langs links voorbijrijdt tegenover iets minder dan 
een derde van de meer ervaren fietsers.

« Ik overweeg om auto's niet in te halen. »  
Ervaren fietser

2. Een reeks auto's voorbijrijden bij de lichten 
langs rechts (sit. 13). In deze situatie heeft de 
fietser weinig plaats om een reeks stilstaande 
auto’s voor een verkeerslicht voorbij te rijden 
langs hun rechterkant en dus naast een reeks 
geparkeerde auto’s. Deze situatie lokt significant 
meer angst en meer vermijdingsgedrag uit bij 
beginnende fietsers dan bij meer ervaren fietsers, 
respectievelijk,  t(207) = 2.44, p = .016. vermijding  
t(206) = 3.14, p = .002. Bij beginnende fietsers 
ervaart iets meer dan 1 op 3 fietsers angst bij 
het voorbijrijden van de auto’s, terwijl het bij 
meer ervaren fietsers slechts om een kwart van 
de fietsers gaat. Bij beginnende fietsers zegt 27% 
dat ze deze situatie willen vermijden, terwijl 19% 
van de meer ervaren fietsers aangeeft dat ze de 
situatie willen vermijden.

« Te dicht bij portieren en weinig  
bewegingsruimte. » Niet-fietser

« Ik steek auto's links voorbij. »  
Ervaren fietser

FIETSEN LANGS GEPARKEERDE OF STILSTAANDE VOERTUIGEN

Sit. 14 Sit. 13

Naast het fietsen in gemengd verkeer vormt ook het fietsen langs geparkeerde of stilstaande voertuigen een 
belangrijk veiligheidsprobleem voor fietsers. Stilstaande voertuigen kunnen plots in beweging komen terwijl 
de fietser het voertuig voorbijrijdt. Geparkeerde voertuigen rijden uit hun parkeerplaats of passagiers openen 
de deuren van het voertuig zonder te letten op fietsers. We behandelen vier situaties met geparkeerde en 
stilstaande voertuigen:
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Sit. 7 Sit. 16

3. Fietsen in een smalle straat met geparkeerde 
auto's aan beide kanten (sit.7). Deze situatie is 
gevaarlijk vanwege het gevaar van openslaande 
portieren of auto’s die hun parkeerplaats 
plots verlaten. Omdat het gaat om een smalle 
straat is het vermijden van geparkeerde auto’s 
in de bevraagde situatie bijna niet mogelijk. 
Openslaande autoportieren zijn een belangrijke 
oorzaak van ongevallen met fietsers in Brussel 
en vormen dus op basis van objectieve cijfers 
een onveilige situatie voor fietsers (Vias, 2017). 
Toch liggen de gemiddelde angstratings eerder 
laag voor deze situatie (zie Tabel 13). Er is ook 
geen verschil in de angstratings voor beginnende 
en meer ervaren fietsers, t(208) = 1.50, p = .14. 
Slechts 16% van de beginnende fietsers en 19% 
van de meer ervaren fietsers geven aan dat ze 
angst ervaren in de situatie. Tussen de 10 en 14% 
van de fietsers vermijdt de situatie. De gemiddelde 
score voor vermijding ligt hoger bij beginnende 
fietsers dan bij meer ervaren fietsers, t(208) = 
3.68, p < .001. Dit ligt vooral aan het feit dat meer 
dan helft van de ervaren fietsers een zeer lage 
score geeft voor vermijding (0, 1 of 2) terwijl het 
bij beginnende fietsers om iets meer dan 1 op 3 
deelnemers gaat. 

4. Het inhalen van een voertuig dat fout 
geparkeerd staat op straat (sit. 16) geeft 
aanleiding tot gelijkaardige gevoelens van angst 
bij ervaren en beginnende fietsers, t(208) < 1. 
Toch zijn beginnende fietsers minder geneigd 
om het fout geparkeerde voertuig in te halen 
dan de meer ervaren fietsers,  t(208) = 3.03,  
p = .003. Qua angstgevoelens gaat het om een 25 
à 30% van de deelnemers die angst ervaart. Qua 
vermijdingsgevoelens geeft 22% van de nieuwe 
fietsers aan dat ze het verkeerd geparkeerde 
voertuig liever niet inhalen, tegenover slechts 
12% van de ervaren fietsers. 

« Deze straat vermijden haalt niets uit want in elke 
straat staan wel auto's fout geparkeerd. »  

Ervaren fietser
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FIETSEN OP EEN SLECHT WEGDEK: TRAMSPOREN

Er zijn verschillende manieren waarop het wegdek 
fietsers in de problemen kan brengen. Tramsporen 
zijn een belangrijk probleem voor de veiligheid van 
fietsers en een aspect dat ook aan bod komt in de 
training van Pro Velo. Opvallend is dat de bevraagde 
verkeerssituatie (bergaf fietsen tussen tramsporen) 
dezelfde niveaus van angst en vermijding uitlokt bij 
beginnende als bij meer ervaren fietsers, ps > .11, 
en ook in beide groepen in de Top 3 staat van de 

meest gevaarlijke situaties. Ongeveer de helft van 
de deelnemers ervaart angst in de situatie en tussen 
de 39 à 47% van de deelnemers vermijdt het bergaf 
fietsen tussen tramsporen.

« Bang voor de tram. » Niet-fietser

FIETSEN IN GEMENGD VERKEER: DE PLAATS VAN DE FIETSER | FIETSEN OP EEN SLECHT WEGDEK: TRAMSPOREN
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Figuur 10: Veiligheidsperceptie bij het fietsen naast geparkeerde en stilstaande voertuigen

Figuur 11: Veiligheidsperceptie bij fietsen op een ongunstige ondergrond (trambaan)
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Tijdens de oefenperiode hadden de deelnemers de 
mogelijkheid om gevaarlijke situaties te signaliseren 
door middel van een druk op de Pingknop. De 
deelnemers waren vrij om te kiezen of ze de 
Pingknop gebruikten of niet. In totaal hebben 46 
deelnemers een Pingknop meegenomen na de 

training. Hiervan hebben twaalf deelnemers de knop 
gebruikt, waarvan één beginnende fietser (Tabel 
14). Gegeven het kleine aantal deelnemers die aan 
de slag ging met de Pingknop, moeten de resultaten 
met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

PING IF YOU CARE

Tabel 14 : Gebruik van de Pingknop in het Way Too Much ?! project

Figuur 12 duidt de gepingde locaties op kaart aan. 
Bij elke gepingde locatie konden de deelnemers 
een specifieke categorie aanduiden om de situatie 
te verduidelijken, deze zijn ook weergegeven op 
de kaart (hoewel de meerderheid van de locaties 
geen categorie hebben gekregen). Omdat slechts 
12 personen hebben gepingd, zijn de meeste 
clusters van punten eigenlijk afkomstig van 
eenzelfde persoon. Zo merken we een cluster in 
het zuidoosten van Brussel, in het uiterste noorden 
(west van het kanaal) en langs het kanaal. Veel 
gefietste assen (Pro Velo, 2012) zoals de Wetstraat, 
de Louisalaan, de Kroonlaan, steenweg op Waver 
zijn locaties waar er gepingd werd. Het wegdek 
(kasseien, put in de grond, bult) en het ontwerp van 
de infrastructuur zijn de categorieën die het meest 
gepingd werden, vaak komen de pings van 2 of 3 
personen. Vervolgens werden volgende categorieën 
aangehaald (door verschillende personen): 
conflicten met andere weggebruikers, op straat, op 
kruispunten of op een fietspad. De Lambermontlaan 
springt ook meteen in het oog wat de infrastructuur 
betreft: Er is een bestaand fietspad maar dat kan 
wel verbeterd worden in de richting van het station 
van Schaarbeek. De pings van de Lambermontlaan 
komen van slechts één persoon. 

Belangrijke zwarte punten voor fietsers zijn ook 
op de kaart afgebeeld. Zwarte punten zijn straten 
die een bijzonder hoog aantal ongevallen per 
km vertonen in vergelijking met het gewestelijke 
gemiddelde (VIAS, 2017). Vaak komen de gepingde 
locaties overeen met deze zwarte punten, dit is het 
geval voor volgende locaties:

• Wetstraat

• Troonstraat

• Louisalaan

• Antwerpselaan / Boudewijnlaan

• Hogeschoollaan

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met het de 
resultaten bekomen uit het Ping if you care onderzoek 
(Mobiel 21, 2018) waarbij een representatieve 
steekproef van fietsers werd gebruikt.
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Figuur 12 : Kaart van de gepingde locaties in Brussel
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Na de training van Pro Velo werden de 210 
deelnemers opnieuw bevraagd rond hun 
onveiligheidsgevoel na minstens anderhalve maand 
fietsen. Dankzij hun antwoorden op de vragenlijst, 
kunnen we inschatten of hun perceptie van veiligheid 
over bepaalde situaties verandert door de training 
en door te fietsen in Brussel. Onze hypothese is dat 
de training en het fietsen in Brussel voor anderhalve 
maand een positieve impact heeft op gevoelens van 
onveiligheid van beginnende fietsers. Beginnende 
fietsers zouden door de training en de oefening 
ervaren dat bepaalde situaties best wel ‘fietsbaar’ 
zijn en hun angst voor die situaties zou afnemen. 
Anderzijds zou de risico-inschatting van beginnende 
fietsers ook in de andere richting kunnen evolueren, 
want onderzoek toont aan dat ervaren fietsers de 

risico’s van fietsen in de grootstad beter inschatten 
dan nieuwe fietsers (Lehtonen, Havia, Kovanen, 
Leminen, & Saure, 2016).

In totaal hebben 85 van de deelnemers geantwoord 
op de vragenlijst van de nameting, dit stemt overeen 
met een hoge response rate van 41%. Van de 85 
deelnemers gaat het om 31 beginnende fietsers en 54 
niet-beginnende fietsers. Voor de volgende analyses 
gebruiken we enkel de deelnemers die zowel aan de 
voor- als aan de nameting hebben deelgenomen 
(i.e., de 85 deelnemers). Hiermee kunnen we de 
evolutie van de verkeersveiligheidsperceptie voor 
en na de interventie meten.

DE EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE NA EEN 
INTERVENTIE

DEELNEMERS

Voor we de evolutie van de 
verkeerveiligheidsperceptie voor en na de training 
bespreken, gaan we in op welke deelnemers de 
nameting hebben ingevuld. Het is immers mogelijk 
dat na de training van Pro Velo de meest angstige 
deelnemers afhaken en ook de nameting niet meer 
invullen. Daardoor zou het beeld van het onderzoek 
vertekend kunnen zijn. 

We onderzochten of er verschillen waren tussen 
deelnemers die enkel de voormeting hebben 
ingevuld met deelnemers die zowel de voor- als 
de nameting hebben ingevuld aan de hand van 
t-toetsen (voor de continue variabelen) en chi-
kwadraattoetsen (voor de categorische variabelen). 
Er werd onderzocht of er een verschil was tussen 
de twee groepen van deelnemers voor (a) de vier 
algemene schalen omtrent de perceptie over fietsen 
in Brussel (aangenaam, eenvoudig, gevaarlijk, 
stresserend), (b) de angst- en vermijdingsratings 
voor de zestien verkeerssituaties en (c) het aandeel 
beginnende en meer ervaren fietsers. We vonden 
geen significant verschil in hoe gevaarlijk, 
eenvoudig,  en stressend deelnemers fietsen in 

Brussel vinden voor de groepen van deelnemers 
die enkel de voormeting of de voor- én nameting 
hebben ingevuld, ts < 1.41, p > .16. Er was een 
trend dat mensen die niet meer deelnamen aan 
de nameting fietsen in Brussel aangenamer vinden 
(M = 2.83) dan mensen die wel nog deelnamen aan 
de nameting (M = 2.58), t(201) = 1.66, p = .099. 
Dit verschil was niet statistisch significant en wordt 
dus verder niet geïnterpreteerd.  Ook was er geen 
verschil in de angst- en vermijdingsratings voor 
de 16 situaties, behalve voor vermijdingsratings 
van situatie 10 en situatie 13. Het verschil 
tussen het aandeel beginnende fietsers was niet 
significant verschillend bij de steekproef die enkel 
de voormeting hebben ingevuld (46% beginnende 
fietsers) dan bij de steekproef die enkel de nameting 
hebben ingevuld (37% beginnende fietsers), χ² = 
1.74, p = .19.
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EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE EN PERCEPTIE 
ROND FIETSEN ALGEMEEN

1. Evolutie van verkeersveiligheidsperceptie bij 
beginnende fietsers

In totaal hebben 31 van de beginnende fietsers de 
nameting ingevuld. Uit de analyse weten we dat 
10 ervan niet gefietst hebben sinds de interventie 
en één persoon zijn of haar fietsgebruik heeft 
behouden. 65% van de beginnende fietsers heeft 
dus zijn of haar fietsgebruik verhoogd. 

Met t-toetsen voor afhankelijke steekproeven 
werden de verschillen in de gemiddelde scores 
voor en na de training vergeleken. Beginnende 
fietsers vonden fietsen na de training significant 
aangenamer, eenvoudiger, minder stresserend en 
minder gevaarlijk, ts > 2.57, ps < .017.
Figuur 13 en Figuur 14 geven aan hoe de perceptie 
van het fietsen in Brussel veranderd is na de training. 
Voordat beginnende fietsers een training hebben 
gehad vond 83% dat fietsen (heel) gevaarlijk was. 
Dit aandeel daalt met de helft en slechts 40% vindt 

het nog steeds (heel) gevaarlijk om in Brussel te 
fietsen. Daarnaast stijgt ook het aantal deelnemers 
dat fietsen in Brussel niet gevaarlijk vindt van 10% 
naar 26%. Het aantal deelnemers dat aangeeft dat 
ze “helemaal niet akkoord” gaat met de stelling 
dat fietsen in Brussel gevaarlijk is, daalt echter 
van 10% naar 3%. Dit geeft aan dat de training 
en de anderhalve maand oefenen, beginnende 
fietsers mogelijk ook meer bewust maken van 
verkeerssituaties in Brussel die gevaren inhouden 
voor fietsers.

Ook de stress in het verkeer vermindert sterk na 
de training: Bij de voormeting vond 77% van de 
beginnende fietsers fietsen stresserend. In de 
nameting daalt dit naar 40% van de beginnende 
fietsers. In totaal geeft 27% beginnende fietsers aan 
dat ze “eerder niet akkoord” zijn dat fietsen stressvol 
is in Brussel na de interventie, vergeleken met 10% 
voor de interventie.

We analyseren de mate waarin deelnemers voor en na de training een andere perceptie hebben over fietsen 
in Brussel wat betreft hoe aangenaam, eenvoudig, stresserend en gevaarlijk fietsen in Brussel is aan de hand 
van een t-toets voor afhankelijke steekproeven. We vonden dat fietsen na de training significant aangenamer 
werd beoordeeld na de training dan voor de training (Mvoor = 2.58; MNa = 3.16), t(82) = 5.26, p < .001 en 
significant eenvoudiger (Mvoor = 2.16; MNa = 2.69), t(82) = 4.64, p < .001. Ook vonden de deelnemers fietsen 
significant minder gevaarlijk na de training dan voor de training (Mvoor = 3.94; MNa = 3.50), t(81) = 3.24, p = 
.002 en significant minder stresserend (Mvoor = 3.74; MNa = 3.26), t(81) = 3.89, p < .001. 

Figuur 13 : Evolutie van de perceptie van gevaar en stress  voor beginnende fietsers
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Fietsen blijft na de training voor 54% van de 
beginnende fietsers niet eenvoudig (vergeleken 
met 70% voordien), maar kent toch een belangrijke 
verbetering: Voor de interventie vonden 37% 
beginnende fietsers het helemaal niet eenvoudig 
om te fietsen en na de training gaat het nog maar 
om 6% van de beginnende fietsers (Figuur 14). De 
training heeft dus geholpen om de belangrijkste 
moeilijkheden bij het fietsen weg te werken maar 
fietsen wordt waarschijnlijk nog eenvoudiger bij een 
langer gebruik.

De interventie heeft ook een positieve impact op 
hoe aangenaam beginnende fietsers het vinden 
om te fietsen in Brussel. Voor de training geeft 

bijna 60% van de beginnende fietsers aan dat ze het 
(helemaal) niet aangenaam vinden om in Brussel 
te fietsen. Dit daalt tot 1 op 3 van de beginnende 
fietsers na de training en oefenfase. Daarnaast 
vindt 35% het na de training (heel) aangenaam om 
te fietsen in Brussel, vergeleken met 6% voor de 
interventie. 

Figuur 14 : Evolutie van de perceptie dat fietsen eenvoudig en aangenaam is voor beginnende fietsers

DE EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE NA EEN INTERVENTIE | EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE EN PERCEPTIE ROND FIETSEN 
ALGEMEEN
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Figuur 15 : Evolutie van de perceptie van het fietsen in Brussel voor niet-beginnende fietsers

2. Evolutie van verkeersveiligheidsperceptie bij 
niet-beginnende fietsers

De resultaten van de impact van een training bij 
de niet-beginnende fietsers zijn eveneens positief 
(zie Figuur 15 en Figuur 16). Net als de beginnende 
fietsers vonden niet-beginnende na de training 
fietsen significant aangenamer, eenvoudiger, 
minder stresserend en minder gevaarlijk, ts > 2.02, 
ps < .049.

Het is opvallend dat ook voor meer ervaren fietsers 
fietsen eenvoudiger is na de training dan voor de 
training: ervoor vond 66% dat fietsen niet eenvoudig 
is tegenover 40% na de training. Gelijkaardige 
evoluties zijn ook te merken bij het aangenaam 
karakter van fietsen :  46% van de niet-beginnende 
fietsers vonden het niet aangenaam tegenover 23% 
na de training.

We gebruiken ANOVAs voor herhaalde metingen om 
na te gaan of de perceptie omtrent verkeersveiligheid 
significant verschillend evolueert voor beginnende 
en niet-beginnende fietsers. Dit bleek niet het geval 
te zijn: Fietsen werd na de training in dezelfde mate 
aangenamer, eenvoudiger, minder stresserend 
en minder gevaarlijk en de evolutie was niet 
verschillend voor beginnende en niet-beginnende 
fietsers, Fs < 1.41, ps > .17. 

DE EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE NA EEN INTERVENTIE | EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE BIJ NIET-BEGINNENDE FIETSERS
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  Figuur 13 tot Figuur 15 tonen de algemene trends 
van de onveiligheidsperceptie voor en na de 
training. Laten we nu meer in detail bekijken hoe 
de individuele perceptie evolueert (Tabel 15, 
Tabel 16, Tabel 17 en Tabel 18). De resultaten 
betreffen de deelnemers aan de nameting (N = 
83), volgende kleurcode werden toegepast : 

• Witte vakken: geen evolutie (perceptie voor en na 
de training blijft hetzelfde)

• Groene vakken: positieve evolutie (perceptie voor 
en na de training verbetert)

• Rode vakken: negatieve evolutie (perceptie voor 
en na de training verslecht)

Fietsen in Brussel is gevaarlijk 

Voor Tabel 15 zijn er op de 83 deelnemers 23 
personen die niet van mening veranderen, 44 
personen hebben een beter oordeel op het gevaar 
als fietser waaronder 14 grondig van mening 
veranderen (donker groen). Nochtans vinden 17 
personen dat fietsen in Brussel gevaarlijker is na de 
training. Dit geld zeker voor de 5 personen waarvan 
hun mening sterk verschilt van voor de training; het 
waren 3 ervaren fietsers en 2 nieuwe fietsers. De 
volgende opmerkingen werden aangehaald : 

« Er zijn veel plaatsen die ik gevaarlijk vind. Vooral 
als ik ze niet ken. Het hangt af van de frequentie en 
de gewoonte, je moet altijd weten hoe je ermee om 

moet gaan. » Ervaren fietser

« Elke keer als de auto links van me rechtsaf wil en 
ik rechtdoor wil. » Ervaren fietser

Figuur 16 : Evolutie van de perceptie van gevaar en stress voor niet beginnende fietsers

DE EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE NA EEN INTERVENTIE | DETAIL VAN DE EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE BIJ DE 
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3. Detail van de evolutie van verkeersveiligheidsperceptie bij de volledige steekproef
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Tabel 15 : Evolutie perceptie fietsen in Brussel is gevaarlijk voor en na de training

Tabel 16 : Evolutie perceptie fietsen in Brussel is stresserend  voor en na de training

Fietsen in Brussel is stresserend

Tabel 16 vat de evolutie samen van het stressgevoel 
in het verkeer als fietser. In totaal veranderde 29 op 
de 83 deelnemers niet van mening en 41 veranderde 
van mening in de positieve zin (groen). Daarentegen 
zijn er 13 personen die meer stress ervaren na de 
training dan ervoor, waarvan 3 sterk van mening 
veranderen. Het gaat om een persoon die al langer 
dan 5 jaar fietst maar periodiek (bv. niet in de winter) 
en 2 beginnende fietsers. Voor een persoon is ook 
de perceptie dat fietsen gevaarlijk is toegenomen.

« Het feit van te fietsen met mijn dochter geeft me 
veel stress. » Nieuwe fietser

 « Sporen zijn geen vrienden van fietsbanden. Taxis 
zijn gevaarlijk. » Periodieke fietser

DE EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE NA EEN INTERVENTIE | DETAIL VAN DE EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE BIJ DE 
VOLLEDIGE STEEKPROEF - FIETSEN IN BRUSSEL IS STRESSEREND 
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Fietsen in Brussel is eenvoudig

De training heeft ook een invloed gehad op de 
meningsverandering dat fietsen eenvoudig is: Er 
zijn 47 deelnemers die een positieve evolutie laten 
zien, waarvan 10 deelnemers hun mening sterk is 
veranderd (donkergroen). In totaal zijn 25 personen 
niet van mening veranderd en voor 11 personen 
is hun mening negatiever geworden, waarvan 
4 deelnemers sterk van mening veranderen 
(donkerrood): Drie daarvan zijn ervaren fietsers en 
eentje fietste nooit ervoor. 

« Luchtvervuiling vind ik een belangrijk thema. 
dat mag gerust in de training aan bod komen. » 

Ervaren fietser

« Werken, dubbel geparkeerde auto's, portieren. » 
Nieuwe fietser

« Ik voel me op mijn gemak als ik in parken fiets, 
of op fietspaden; eerder ongemakkelijk in druk 

verkeer en tijdens de spits; niet op mijn gemak als 
ik op wegen fiets samen met auto's, vrachtwagens, 

bussen, trams; zeer ongemakkelijk als auto's/
bussen/vrachtwagens mij moeten passeren, en 
slechts enkele centimeters afstand houden. » 

Ervaren fietser – af-en-toe gebruiker

Tabel 17 : Evolutie perceptie fietsen in Brussel is eenvoudig voor en na interventie

DE EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE NA EEN INTERVENTIE | DETAIL VAN DE EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE BIJ DE 
VOLLEDIGE STEEKPROEF - FIETSEN IN BRUSSEL IS EENVOUDIG



// 53 

Fietsen in Brussel is aangenaam

De mening van de deelnemers over het feit dat 
fietsen in Brussel aangenaam is, is niet veranderd 
bij 23 personen en is verbeterd bij 48 mensen. 
Een sterke verbetering wordt ervaren door 13 
personen na de training. Daarentegen is Brussel 
minder aangenaam voor twaalf personen en voor 
twee personen (een nieuwe fietser en een ervaren 
fietser) evolueert hun mening sterk in de negatieve 
zin.

« Meer en meer mensen gebruiken de fiets om 
te gaan werken, maar spijtig genoeg moet ik 

vaststellen dat de fietspaden niet voorzien zijn voor 
het toenemend gebruik. Een bijkomend probleem 
is de opgang van de elektrische fietsen wat ik een 

goede zaak vind alleen de fietspaden in Brussel zijn 
er niet op voorzien indien de fietspaden worden 

gebruikt in beide richtingen... Enfin er is nog heel 
veel werk om het de fietsers aangenaam te maken 

in Brussel » Ervaren fietser

« (1) Bussen en trams rijden als gekken en (2) de 
fietspaden zijn soms in zeer slechte staat. »  

Nieuwe fietser

Tabel 18 : Evolutie perceptie fietsen in Brussel is aangenaam voor en na de training
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Over het algemeen is de impact van een training 
en anderhalve maand fietsen zeer positief op alle 
vlakken voor zowel beginnende als niet-beginnende 
fietsers (zelfs met de vaststelling dat 14% tijdens 
die periode niet heeft gefietst). Een zeer positieve 
evolutie is meetbaar bij beginnende fietsers 
aangaande gevaar en stress in het verkeer dat 
met bijna de helft vermindert na de interventie. 
Desondanks blijft fietsen als zéér gevaarlijk en zéér 
stresserend ervaren voor 17% van de beginnende 
fietsers. Daarnaast wordt fietsen bij beginnende 
fietsers voor een groot deel aangenamer (bij 6% voor 
de training en 35% na de training) en gemakkelijker. 
Slechts voor 6% van de beginnende fietsers is fietsen 
helemaal niet eenvoudig noch aangenaam. 

Wanneer men de individuele evolutie van de 
meningen bekijken merken we dat de meerderheid 
een positieve stapsgewijze evolutie kent na de 
training. Fietsen wordt geleidelijk aan eenvoudiger 

en aangenamer, ook al helpt een interventie, uit de 
cijfers blijkt dat op langere termijn fietsen helpt om 
het aangenamer en eenvoudiger te maken. 
Gevaar en stress zijn factoren waarvoor de perceptie 
met grotere stappen verbeterd. 
Voor sommige deelnemers wordt de perceptie 
negatiever na de interventie en de oefenperiode: 
een minderheid vindt dat fietsen gevaarlijk, 
stressvol, noch eenvoudig, noch aangenaam is. 
Een mogelijke verklaring zou aan de beleving en 
gevoeligheid van elke persoon kunnen liggen maar 
volgens de opmerkingen ligt het ook aan specifieke 
verkeerssituaties waarmee de fietsers regelmatig 
geconfronteerd worden. Het is interessant om erop 
toe te wijzen dat beginnende en niet-beginnende 
fietsers op een gelijkaardige manier evolueren 
voor en na de training. 

EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE PER 
VERKEERSSITUATIE
In Tabel 19 staat de evolutie voor en na de training 
per verkeerssituatie. In het groen worden telkens 
de significante verschillen voor en na de training 
aangeduid, getoetst aan de hand van een t-test voor 
afhankelijke steekproeven. Daarnaast werd ook per 
verkeerssituatie met een ANOVA voor herhaalde 
metingen onderzocht of het verschil tussen angst 
(en vermijding) voor en na de training anders is 
voor beginnende en voor niet-beginnende fietsers. 
Dit bleek niet het geval te zijn: de evolutie voor 
beginnende en niet-beginnende fietsers voor 
en na de training was niet statistisch significant 
verschillend tussen de twee groepen. De enige 
uitzondering was de situatie van het bergop rijden 
zonder afgescheiden fietspad (Sit 1): In deze 
situatie ging de tendens om te vermijden sterker 
naar beneden bij beginnende fietsers dan bij niet-
beginnende fietsers, F(1, 83) = 4.50, p = .037. 

Merk op dat de groep van beginnende fietsers kleiner 
is dan de groep van de niet-beginnende fietsers (31 
vs. 54). Hierdoor is de evolutie van de beginnende 
fietsers voor en na de training soms niet statistisch 
significant, terwijl het voor de niet-beginnende 
fietsers wel om een statistisch significant verschil 
gaat. Zoals eerder aangehaald is de evolutie voor- 
en na de training niet significant verschillend tussen 
beginnende fietsers en niet-beginnende fietsers 
en kan de evolutie dus geïnterpreteerd worden als 
gelijkaardig. Voor de bespreking van de effecten 
van de training, wordt verder de algemene evolutie 
van de steekpoef (i.e., de 85 deelnemers) in acht 
genomen, beginnende en niet-beginnende fietsers 
samen.

DE EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE NA EEN INTERVENTIE | DETAIL VAN DE EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE BIJ DE 
VOLLEDIGE STEEKPROEF - FIETSEN IN BRUSSEL IS AANGENAAM | EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE PER VERKEERSSITUATIE
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Tabel 19 : Evolutie van het verkeersveiligheidsgevoel voor en na de training voor beginnende en niet-beginnende fietsers

EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE PER VERKEERSSITUATIE
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Tabel 19 : Evolutie van het verkeersveiligheidsgevoel voor en na de training voor beginnende en niet-beginnende fietsers
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Tabel 19 : Evolutie van het verkeersveiligheidsgevoel voor en na de training voor beginnende en niet-beginnende fietsers

ÉVOLUTION DE LA PERCEPTION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE PAR SITUATION ROUTIÈRE
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Tabel 20 geeft een overzicht weer van de situaties 
waarin voor de volledige steekproef (i.e., 85 
deelnemers) het onveiligheidsgevoel daalt. Aan de 
linkerzijde van de tabel staan de situaties waarin 
zowel angst als vermijding dalen, aan de rechterzijde 
van de tabel staan de situaties waarin angst daalt, 
maar niet vermijding.

Een belangrijk aspect aan de training is de positie 
die de fietser inneemt in het verkeer. Dit kan 
verklaren waarom angst en vermijding voor fietsen 
in gemengd verkeer daalt: In verschillende van de 
verkeerssituaties waarin angst en vermijding daalt 
is het belangrijk dat de fietser zelf goed zijn of haar 
plaats inneemt (bv. op het rondpunt, in de open 
ruimte zonder markeringen, bij het links afslaan). 

Ook de relatie tussen fietsers en geparkeerde 
voertuigen wordt beter dankzij de training: Fietsers 
zijn vooral minder angstig bij het voorbijrijden 
van geparkeerde voertuigen. Dit reflecteert het 
algemene gevoel van vertrouwen in het fietsen in 
Brussel dat door de training is toegenomen.

Het feit dat angst wel afneemt maar vermijding 
niet, komt mogelijk omdat in de training de tip wordt 
gegeven om sommige verkeerssituaties bewust te 
vermijden. Zo wordt bijvoorbeeld aangeraden om in 
plaats van op drukke verkeersaders te fietsen (zoals 
Sit. 12) eerder rustige straten op te zoeken. 

EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE PER VERKEERSSITUATIE
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Tabel 20 : Overzichtstabel over het effect van de training van Pro Velo op angst en vermijding

EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE PER VERKEERSSITUATIE
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Tabel 20: Samenvattende tabel over het effect van de Pro Velo-training op angst en vermijding

EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE PER VERKEERSSITUATIE
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Er zijn geen situaties waarin vermijding daalt maar angst niet. Er zijn drie situaties waarin we geen daling van 
angst en vermijding vaststellen: Bergop fietsen zonder afgescheiden fietspad (Situatie 1), Fietsen op een 
gecombineerde fiets/taxi/bus-strook (Situatie 2), en Smal verhoogd fietspad vlak naast voetpad (Situatie 
10). Deze situaties waren voor de training al de minder subjectief onveilige verkeerssituaties: Geen van de 
situaties haalden de Top 10 van gevaarlijke situaties bij beginnende of niet-beginnende fietsers, zie Tabel 13).

Tabel 21 geeft de Top 5 weer van verkeerssituaties die het meeste angst en vermijding uitlokken na de training. 
We zien een belangrijke overlap met de Top 5 voor de training in Tabel 12, ondanks de algemene daling van 
angst en vermijdingsgedrag. We vatten hieronder de belangrijke bevindingen samen: 

- Net als voor de training blijft links afslaan op een 
groot kruispunt een pijnpunt (situatie 5), hoewel 
na de training zowel de scores voor angst als 
voor vermijding significant zijn gedaald bij zowel 
beginnende als niet-beginnende fietsers. 

- Een reeks auto’s inhalen langs links (situatie 
14) blijft ook nog steeds in de Top 5, ondanks 
de significante daling in angst en vermijding 
(Tabel 19). De situatie stond voor de training bij 
beginnende fietsers op plaats 2 op vlak van angst 
en vermijding. Na de training staat de situatie 
op de laatste plaats in de Top 5 en valt ze net 
buiten de Top 5 van de vermeden situaties voor 
beginnende fietsers. 

- Fietsen in een beperkte eenrichtingsstraat 
(situatie 3) blijft ook zowel voor beginnende als 
niet-beginnende fietsers een situatie die ze liever 
vermijden en waarin ze angst ervaren, ondanks 
de significante daling in angstgevoelens door de 
training en oefenperiode. De eenrichtingsstraten 
veroorzaken nochtans niet meer ongevallen dan 
andere straten (VIAS, 2017).

- In het verkeer bergaf rijden met tramsporen 
(situatie 11) blijft ook in de Top 5 van gevaarlijke 
situaties bij beginnende en niet-beginnende 
fietsers, ondanks de daling in angstgevoelens bij 
deze situatie.

- Het fietspad dat gekruist wordt door tramsporen 
en een voetpad (situatie 9) blijft ook ondanks 
de reductie in gevoelens van angst in de Top 5 
van gevaarlijke situaties bij beginnende en niet-
beginnende fietsers.

- De weg met drie rijvakken en een smal fietspad 
(situatie 12) komt tevoorschijn in de Top 5 van 
vermeden situaties, mogelijk door de tip die in de 
training van Pro Velo wordt gegeven om drukke 
verkeersaders te vermijden. 

- Het fietspad stopt en je moet invoegen op weg 
zonder fietspad (situatie 4) valt weg uit de Top 5 
angstige situaties voor beginnende fietsers, naar 
plaats 7.

EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE PER VERKEERSSITUATIE
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Tabel 21 : Top 5 van verkeerssituaties die het meeste angst en vermijdingsgedrag uitlokken bij beginnende en niet-beginnende fietsers na  de training, 
gemiddelde scores (M) op de 10-puntenschaal en standaarddeviaties (SD).

Tot slot werden de deelnemers tijdens de nameting bevraagd rond het gebruik van een fluohesje en een helm. 
In totaal gebruikte 64% van de deelnemers een helm (53% van de mannen, 71% van de vrouwen) en 55% 
van de deelnemers een fluohesje (50% van de mannen, 57% van de vrouwen). Op de 19 deelnemers die een 
ongeval hebben gehad zijn er 16 die een helm dragen (84%). 

EVOLUTIE VAN VERKEERSVEILIGHEIDSPERCEPTIE PER VERKEERSSITUATIE
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Met dit onderzoek willen we naast de evolutie van 
het onveiligheidsgevoel ook meten of de interventie 
erin slaagt om mensen op de fiets te krijgen. Uit 
de resultaten kunnen we ook bevestigen dat de 
training het fietsgebruik verhoogd voor 61%2 
van de deelnemers (Figuur 17). Voor 37%3 van de 
deelnemers heeft de training geen impact gehad 
op het fietsgebruik4. Eén deelnemer geeft aan dat 
de training haar fietsgebruik heeft verminderd. Bij 
het nader bekijken van haar profiel gaat het om een 
persoon die niet fietste en die na de training haar 
gewoonte niet heeft veranderd.

Aan de hand van Chi kwadraat-toetsen werd 
onderzocht of de impact van de training op de 
modal shift groter was voor bepaalde doelgroepen 
(mannen, vrouwen, mensen met autorijbewijs, 
mensen zonder autorijbewijs, mensen die regelmatig 
de auto gebruiken, mensen die regelmatig het 
openbaar vervoer gebruiken, mensen die een 
fietsongeval hebben meegemaakt, mensen die 
een fietshelm dragen). Geen enkele van de toetsen 
was significant. Dit geeft aan dat de impact van de 
training op het fietsgebruik gelijkaardig was voor de 
verschillende doelgroepen.

EVOLUTIE IN MOBILITEITSGEWOONTEN – MODAL SHIFT

Figuur 17 : Impact van de training op het fietsgebruik

Tabel 22 illustreert de evolutie van het fietsgebruik 
van alle deelnemers na de training. De training 
heeft een grote impact op het fietsgebruik want 
31 deelnemers behouden hun fietsgewoonte (de 
meesten waren reeds voor de training regelmatige 
fietsers (22) en 46 op de 85 verhoogd zijn of haar 
fietsgebruik. 

Daarbij zijn er opvallende resultaten:  7 niet 
fietsers gebruiken nu de fiets meer dan 1 keer 
per week. Slechts 8 personen hebben hun 
fietsgebruik verminderd na een anderhalve maand 
voor de training wat vrij laag is. 9 personen waren 
niet-fietsers en zijn het ook gebleven na anderhalve 
maand. Maar de invloed van de training kan 
misschien later nog komen.

2. Dit is het afgerond aandeel. Met 2 significante cijfers :  61,33 %
3. Dit is het afgerond aandeel. Met 2 significante cijfers : 37,33 %
4. 24% van de deelnemers gebruikt de fiets meer dan 2 keer per week.

EVOLUTIE IN MOBILITEITSGEWOONTEN – MODAL SHIFT



64 // 

Tabel 22 : Evolutie van het fietsgebruik voor en na interventie

EVOLUTIE IN MOBILITEITSGEWOONTEN – MODAL SHIFT
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Het doel van dit onderzoeksproject is om de 
barrière van verkeersveiligheid voor beginnende 
fietsers in Brussel in kaart te brengen. We definiëren 
beginnende fietsers als personen die ofwel niet 
fietsen in Brussel ofwel nog niet lang fietsen in Brussel 
(nl. minder dan een jaar) én een lage fietsfrequentie 
hebben (nl. minder dan twee dagen per week). Op 
basis van de bestaande wetenschappelijke literatuur 
werd een typologie opgesteld van verschillende 
verkeerssituaties die voor beginnende fietsers 
mogelijk problematisch zijn om te beginnen fietsen 
in Brussel. In een vragenlijst met foto’s van die 
verkeerssituaties gaven beginnende fietsers aan in 
welke mate ze angst voelen en in welke mate ze de 
verkeerssituatie willen vermijden. Nadien volgde 
een training van Pro Velo waarin werd uitgelegd op 
welke manier je veilig kan fietsen in een grootstad 
als Brussel. Anderhalve maand na de training 
werden de beginnende fietsers opnieuw bevraagd 
over dezelfde situaties. Op die manier kon gemeten 
worden of de training en het oefenen met de 
fiets in Brussel de subjectieve onveiligheid bij het 
fietsen deed dalen en welke verkeerssituaties nog 
steeds als onveilig beschouwd werden. Omdat aan 
de meeste trainingen ook meer ervaren fietsers 
deelgenomen hebben, konden we de resultaten 
voor de beginnende fietsers vergelijken met een 
groep van niet-beginnende, meer ervaren fietsers.

Er werd data verzameld van 210 deelnemers, 
waarvan 85 deelnemers ook hebben deelgenomen 
aan de tweede meting. De grote meerderheid 
komt van Brussel en 30% van de deelnemers die al 
fietsen voor de training hadden al een fietsongeval 
meegemaakt. We bereikten zowel regelmatige 
gebruikers van het openbaar vervoer (69% van de 
deelnemers) als regelmatige gebruikers van de auto 
(53% van de deelnemers).

Een eerste opvallend resultaat is dat beginnende en 
meer ervaren fietsers dezelfde verkeerssituaties 
beschouwden als gevaarlijk, maar beginnende 
fietsers significant meer angst voelen dan 
meer ervaren fietsers. De top 5 van de meest 
angstaanjagende situaties zijn : 

1) Links afslaan op een groot kruispunt (voor 70% 

van de beginnende fietsers)

2) Reeks auto’s inhalen bij lichten langs links (voor 
56% van de beginnende fietsers)

3) In verkeer bergaf rijden met tramsporen (voor 
50% van de beginnende fietsers)

4) Fietsen in een beperkt eenrichtingsstraat (voor 
40% van de beginnende fietsers)

5) Fietspad stopt en je moet invoegen op een weg 
zonder fietspad (voor 43% van de beginnende 
fietsers)

Dit zijn ook de situaties met het meeste 
vermijdingsgedrag behalve voor de laatste situatie 
waarbij beginnende fietsers een fietspad dat gekruist 
wordt door tramsporen eerder gaan vermijden dan 
de verkeerssituatie waarin de fietser moet invoegen 
op een weg zonder fietspad.

Opvallend is dat we voor beginnende fietsers een 
gelijkaardige rangschikking bekomen qua welke 
situaties gevaarlijk zijn als voor de meer ervaren 
fietsers. Dit geeft aan dat de beginnende fietsers 
die deelnemen aan de studie zich een vrij goed 
beeld kunnen vormen van hoe het is om in Brussel te 
fietsen en een inschatting kunnen maken van welke 
verkeerssituaties gevaarlijker zijn dan andere. Deze 
bevinding suggereert ook dat het opvolgen van de 
suggesties van ervaren fietsers rond infrastructuur 
en verkeersveiligheid, bijvoorbeeld verzameld 
via Gracq, Fietsersbond en het Ping if you care-
project (Mobiel 21, 2018), ook het verschil kunnen 
maken voor beginnende fietsers. De belangen van 
beginnende en meer ervaren fietsers liggen wat 
betreft verkeersveiligheid duidelijk op één lijn. 

Een tweede belangrijke vaststelling is dat een 
fietstraining die bestaat uit een theoretische en 
een praktische opleiding, gevolgd door anderhalve 
maand (deels) fietsen, een positieve impact op de 
verkeersveiligheidsperceptie heeft. De training 
bracht een belangrijke verschuiving teweeg op 
vlak van subjectieve onveiligheid bij het fietsen in 
Brussel. We zien dat voor de meerderheid van de 
verkeerssituaties gevoelens van angst dalen. Ook 
de neiging om de situatie te vermijden als fietser 
daalt voor vijf gepresenteerde verkeerssituaties. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
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De training zorgt er dus inderdaad voor dat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest als meer “fietsbaar” 
gezien wordt door beginnende fietsers en zelfs 
door meer ervaren fietsers. De evolutie van de 
verkeersonveiligheidsperceptie is niet verschillend 
voor beginnende en niet-beginnende fietsers.  
Enkele opvallende cijfers over de beginnende 
fietsers:

- Angst en stress dalen voor ongeveer de helft na 
een training.

- Zes keer meer fietsers vindt fietsen in Brussel 
aangenaam na de training dan voor de training.

- Fietsen blijft voor 54% nog steeds niet eenvoudig, 
zelfs na een training.

Belangrijk is dat de training zorgt voor 
een kwantitatieve verschuiving in de 
verkeersveiligheidsperceptie: De training en het 
oefenen zorgen ervoor dat mensen het vertrouwen 
en de vaardigheden krijgen om veilig te fietsen in 
Brussel en te leren omgaan met verkeerssituaties 
zoals druk verkeer, onduidelijke situaties en 
conflicten met geparkeerde voertuigen. De training 

zorgt niet voor een kwalitatieve verschuiving in de 
perceptie van verkeersveiligheid: De situaties die 
voor de training als het meest gevaarlijk worden 
beschouwd, worden na de training ook nog als het 
meest gevaarlijk beschouwd.
De top 5 van de verkeerssituaties die angstaanjagend 
blijven na de training voor beginnende fietsers zijn 
de volgende: 

1.  Fietsen op een groot kruispunt en links afslaan.

2.  Fietsen in een beperkte eenrichtingsstraat.

3.  In het verkeer bergaf rijden met tramsporen.

4.  Fietspad wordt gekruist door tramsporen en 
voetpad.

5.  Een reeks auto’s inhalen bij lichten langs links.

We bespreken verder nog enkele aanbevelingen 
voor beleidsmakers. Het is belangrijk om erop te 
wijzen dat elke verkeerssituatie op het terrein zeer 
verschillend is en een aparte aanpak nodig heeft 
om gepaste oplossingen te vinden omtrent de 
infrastructuur of het verkeer.

EDUCATIE EN OPLEIDINGEN

De studie geeft aan dat het belangrijk is om verder 
te investeren in fietseducatie in Brussel, zowel 
voor beginnende fietsers als voor fietsers met wat 
meer ervaring. Zo blijkt uit het onderzoek dat de 
huidige trainingen van Pro Velo succesvol zijn in 
het reduceren van angst en vermijdingsgedrag wat 
betreft situaties waarin de plaats van de fietser 
onduidelijk is (i.e., ronde punten, open ruimtes 
zonder wegmarkeringen), situaties met druk 
autoverkeer (i.e., grote kruispunten), situaties 
waarin de voorrang voor fietsers niet gerespecteerd 
wordt en situaties waarin een reeks auto’s wordt 
voorbijgereden aan de lichten. Dit zijn situaties die 
elke fietser in Brussel tegenkomt en waarbij het 
belangrijk is dat fietsers weten hoe ze zich moeten 
gedragen in het verkeer om veilig te fietsen in 
Brussel.

In de toekomst kan gewerkt worden aan het verder 
optimaliseren van de inhoud van de trainingen op 
basis van de resultaten van de huidige studie. De 
training zou, bijvoorbeeld, verder kunnen inzetten 
op het reduceren van gevoelens van angst bij het 
fietsen in een beperkte eenrichtingsstraat. Het 
fietsen in een beperkte eenrichtingsstraat voelt 
subjectief aan als onveilig, maar het is in principe niet 
zo een gevaarlijke situatie: De fietser is erg zichtbaar, 
zowel voor eventuele inzittenden van geparkeerde 
auto’s als voor de rijdende auto’s. Aangezien er ook 
heel wat beperkte eenrichtingsstraten in Brussel zijn 
en het op zich niet gevaarlijk is om in deze straten te 
fietsen, kan het interessant zijn om hier verder op in 
te zetten op de training.

Het verder inzetten op fietseducatie zou ook kunnen 
inhouden dat er verder geïnvesteerd wordt in de 
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rekrutering van nieuwe fietsers. Via sociale media 
campagnes kunnen bepaalde leeftijdsgroepen 
gesegmenteerd worden aangesproken om te 
beginnen fietsen in Brussel. Door de boodschap 
aantrekkelijk te maken voor elke doelgroep, met 

de juiste formulering en nadruk op elementen die 
de doelgroep aanspreken (bv. het gebruik van een 
e-fiets, de vélo apéro,…), worden nieuwe fietsers op 
een efficiënte manier gerekruteerd.

SENSIBILISERING EN CAMPAGNES

INFRASTRUCTUUR

Sensibiliseringscampagnes zijn een belangrijke 
hefboom voor het verminderen van het 
onveiligheidsgevoel bij beginnende fietsers. Een 
sensibiliseringscampagne over de voorrangsregels 
t.a.v fietsers zou bijvoorbeeld het gedrag van 
andere weggebruikers kunnen verbeteren. 
Bijvoorbeeld, het informeren en sensibiliseren over 
de voorrangssituatie en gepast gedrag bij een 
beperkte eenrichtingsstraat (wederzijds respect, 
delen van het openbare ruimte) of bij het einde van 
een fietspad kan een belangrijke hefboom zijn om 
de verkeersveiligheid in deze straten te verbeteren.

Er moet ook gesensibiliseerd worden over het 
belang als fietser om de gepaste fietsroute uit te 
kiezen, door grote kruispunten, tramsporen of 

grote verkeersassen te vermijden. Vaak hebben de 
fietsers de neiging om de routes te nemen die ze 
gewoon zijn met de auto of het openbaar vervoer. 
Dit zijn meestal grote assen met druk (auto)
verkeer. Bewegwijzering is dus heel belangrijk, in 
combinatie met meer en betere communicatie over 
het fietsnetwerk (bv: Gewestelijke Fietsroutes en 
Gemeentelijke fietsroutes). Ook een app van een 
routeplanner die gebruikmaakt van het fietsnetwerk 
kan handig zijn voor (beginnende) fietsers. 
Anderzijds is het van belang om de angsten van de 
fietsers in de ontwikkeling van het fietsnetwerk op 
te nemen en dus de resultaten van dit onderzoek in 
de navigatie-app op te nemen.

Er is nog heel wat winst te boeken door 
infrastructurele ingrepen die fietsen in Brussel 
aangenamer maken. Grote kruispunten zijn zowel 
voor beginnende als meer ervaren fietsers een 
echte barrière bij het fietsen. De verkeerssituatie 
die bevraagd werd in de studie en het meeste 
angst opjaagt wordt weergegeven in Figuur 18. Het 
Fietsvademecum van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (Brussel Mobiliteit, 2014) geeft een set 
van aanbevelingen over hoe een dergelijk druk 
kruispunt kan omgevormd worden tot een fietsbaar 
kruispunt. Het aanpakken van grote kruispunten 
heeft zeer veel potentieel wat betreft het bekomen 
van een modal shift in de richting van de fiets.

Autodruk en verschillen in snelheid tussen 
fietsers en auto’s hebben een sterke invloed op 

het onveiligheidsgevoel bij beginnende fietsers in 
Brussel. Afgezonderde fietspaden zijn echter niet 
overal realistisch noch een gepaste oplossing voor 
alle types van wegen (Fietsberaad Vlaanderen, 
2018). Het is wel een optie om het fietsen in 
gemengd verkeer veiliger te maken. 

Om de verkeersveiligheid voor fietsers in gemengd 
verkeer te verbeteren is het belangrijk om mobiliteit 
als een systeem te beschouwen met een hiërarchisch 
netwerk van wegen, waar elke weg een bepaalde 
functie krijgt. Het autoverkeer verloopt over grote 
assen en wijken krijgen een lokale verplaatsfunctie. 
Dit zorgt voor minder verkeersdrukte, tragere 
snelheid en gezondere buurten (Fietsberaad 
Vlaanderen, 2018). 
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Een aangepaste infrastructuur (zeker voor 
kruispunten) houdt in dat de weg duidelijk en expliciet 
voor elke weggebruiker het juiste verkeersgedrag 
afdwingt. Een slecht ontworpen weg kan moeilijk 
met simpele signalisatie rechtgetrokken worden.
Een infrastructuur die een snelheid van 70km/u 
toelaat kan moeilijk met verkeerssignalisatie de 
snelheid tot 30km/u behouden. Daarentegen zijn 
wegmarkeringen en signalisatie niet nutteloos, zeker 
om de plaats van de fietser op grote kruispunten 
aan te duiden, voorrang te laten respecteren of om 
de weggebruikers erop te wijzen dat er fietsers zijn 
(bv: eenrichtingsstraat).

Naast een duidelijke infrastructuur en een 
systeemaanpak speelt de regulering ook een 
rol in het nastreven van de verkeersregels. Een 
regelmatige controle en opvolging van de situatie 
is belangrijk en heraanleg van infrastructuur is 
nodig indien de verkeerssituatie veranderd is, want 
mobiliteit is per definitie dynamisch.

Figuur 18 : De situatie uit het onderzoek met het meeste onveiligheidsgevoelens
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