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2. Inleiding	

 
Om  de  bereikbaarheid  in  Berlaar  (en  Vlaanderen)  én  de  levenskwaliteit  in  Berlaar  (en 
Vlaanderen)  blijvend  te  garanderen  is  een  structurele  modal  shift  van  individuele 
autoverplaatsingen richting  fiets en openbaar vervoer cruciaal. Naar  investeringskosten zal 
een  toename  van  het  aantal  fietsverplaatsingen  makkelijker  te  realiseren  zijn  dan  een 
toename  van  het  aantal  openbaar  vervoerverplaatsingen,  dit  wordt  aangetoond  in  de 
Vervoerregio  Mechelen.  Het  regionaal  mobiliteitsplan  zal  dit  op  regionaal  vlak  verder 
uitwerken.  Dit  fietsbeleidsplan  geeft  aan  op  welke  manier  we  deze  toename  van 
fietsverplaatsingen willen stimuleren in Berlaar.  
 
Het fietsbeleidsplan is als volgt opgebouwd. Eerst wordt er gekeken naar de fiets vandaag en 
Berlaar als gemeente. Vervolgens wordt er gefocust op de  rijdende  fiets. Er wordt hierbij 
gekeken naar een fietsnetwerk, fietscomfort, minder‐hinder‐maatregelen volgens het STOP‐
principe en de speed‐pedelec. 
 
In  het  volgende  deel  komt  de  stilstaande  fiets  aan  bod.  We  focussen  hierbij  op  het 
parkeerbeleid, er wordt dieper ingegaan op de verschillen tussen kort‐ en langparkeren en er 
wordt  beschreven  aan  welke  eisen  fietsenstallingen  moeten  voldoen.  Ook  het 
fietsparkeerbeheer en fietsdiefstalpreventie komt in dit onderdeel aan bod. 
 
Daarna verdiepen we ons in de fietscultuur. We onderzoeken hierin hoe we de fiets als het 
meest logische verplaatsingsmiddel kunnen laten integreren voor de (korte) verplaatsingen. 
 
Vervolgens  zoomen we  in op het  thema verkeersveiligheid, vanzelfsprekend ook een  zeer 
belangrijk hoofdstuk binnen het fietsbeleidsplan.  
 
Tot  slot  komt  monitoring  en  evaluatie  aan  bod.  In  dit  onderdeel  komt  ondermeer  het 
fietsactieplan ter sprake, hetgeen eveneens in bijlage is terug te vinden. 
 
De  fietsmobiliteit ondergaat grote ontwikkelingen. Het  is bijgevolg zinloos om een statisch 
fietsbeleidsplan op te stellen. Het plan moet erin voorzien om in te spelen op nieuwe trends. 
We moeten dus niet enkel focussen op de hedendaagse behoeften maar het is ook belangrijk 
om deze behoeften blijvend op te volgen en waar nodig het beleid bij te sturen. 
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3. De	fiets	in	Berlaar	vandaag	

3.1. Algemeen	
Berlaar  is een  landelijke gemeente met veel groene, open  ruimte. Bovendien  is  zij aan de 

noordkant begrensd door de Nete. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat Berlaar heel veel 

te bieden heeft aan de recreatieve fietser. Het is aangenaam fietsen in het open landschap, 

zowel  in de Berlaarse straten als op de Netedijken. Bij de opmaak van het  fietsbeleidsplan 

moeten we dan ook rekening houden met zowel de recreatieve als de functionele fietser. 

Wanneer we kijken naar de  ruimteverdeling  in Berlaar, stellen we vast dat de  fiets weinig 

ruimte heeft in Berlaar. Zowel de rijdende als de stilstaande fiets zijn veelal ondergeschikt aan 

de auto.  Deze laatste is in Berlaar alom aanwezig. 

Door het dorpshart van Berlaar lopen bovenlokale verbindingen in allerlei richtingen. De kern 

wordt ook door  (doorgaand) vrachtverkeer belast. Evidente omleidingen zijn er niet.  In de 

herinrichtingsprojecten  voor  het  dorpshart  moet  noodgedwongen  rekening  gehouden 

worden met een deel doorgaand verkeer. Maar dit kan geen  rem zijn op een kwalitatieve 

herontwikkeling  waarbij  ook  zeker  voldoende  aandacht  gaat  naar  de  fiets.  

De publieke ruimte wordt momenteel vooral gedomineerd door de geparkeerde auto: rond 

de kerk, op de Markt, langsheen grote delen van de as naar het station… Zowel de rijdende 

als de stilstaande fiets zijn momenteel erg ondergeschikt in het centrum van Berlaar. Er wordt 

in het centrum  (zone 30)  ingezet op gemengd verkeer, hetgeen ook  in de  toekomst zo zal 

blijven. Wel moet er meer  ingezet worden op  ruimte voor de  fietser binnen dit gemengd 

verkeer en ook meer parkeermogelijkheden voor de fiets. 

De ongelijke verdeling tussen een voetganger, een fietser en een persoon in een auto werd 

door de Deen Mikael Colville‐Andersen,  stedelijk mobiliteitsspecialist,  ‘arrogance of  space’ 

ofwel 'De arrogantie van de ruimte' genoemd. Er is hieraan een methode gekoppeld om dit in 

kaart te brengen. We baseren ons hierop om het ruimtegebruik grafisch weer te geven.  
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Figuur 1 Visuele voorstelling van 'de arrogantie van de ruimte' op de Markt, met als achtergrond een luchtfoto 

 

Figuur 2Visuele voorstelling van 'de arrogantie van de ruimte' op de Markt, zonder achtergrond 
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Figuur 3 Visuele voorstelling van 'de arrogantie van de ruimte' in de Stationsstraat, met als achtergrond een beeld van Google 
Street View 

 

Figuur 4 Visuele voorstelling van 'de arrogantie van de ruimte' in de Stationsstraat, zonder achtergrond 

Ook kern Heikant wordt gedomineerd door gemotoriseerd verkeer, de doortocht van de N10 

is hier vooral voor verantwoordelijk. Het Kardinaal Cardijnplein wordt grotendeels ingezet als 

openluchtparking waarbij er ook aandacht gaat naar de  lokale handelaars. De  fietser krijgt 

meer ruimte langs de verbindingswegen, voor de stilstaande fiets zijn er vandaag weinig tot 

geen mogelijkheden. Waar nuttig zien we in Berlaar‐Heikant ook fietsstraten om het gemengd 

verkeer te optimaliseren. 
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Figuur 5 Visuele voorstelling van 'de arrogantie van de ruimte' langs de N10, met als achtergrond een luchtfoto 

 

Figuur 6 Visuele voorstelling van 'de arrogantie van de ruimte' langs de N10, zonder achtergrond 

Ook buiten de centra heeft het  lokaal bestuur al  fietsstraten  ingericht. De Beerslaan werd 

omgevormd naar fietsstraat omdat deze een belangrijke verbinding vormt tussen Berlaar en 

Bevel (Nijlen) voor de leerlingen van de middelbare school maar ook recreatief veel gebruikt 

wordt als verbinding tussen het centrum en het stiltegebied van Gestel en de Netevallei. Ook 

Lozenhoek werd omgevormd  tot  fietsstraat omwille  van de  functionele  verbinding  tussen 

Berlaar‐Heikant en de scholen in Berlaar‐centrum. 
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Figuur 7 De Beerslaan: fietsen in het groen 

 
Figuur 8 Lozenhoek: functionele fietsverbinding 

We zien ook dat zowel binnen als buiten de centra het  lokaal bestuur een  inhaalbeweging 

maakt. Er werden reeds meerdere veilige en comfortabele fietspaden aangelegd en het lokaal 

bestuur plant in de toekomst nog soortgelijke projecten. 
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Figuur 9 Fietsverbinding van Berlaar naar Kessel1 

3.2. Modal	Shift	
Ook  in  Berlaar  willen  we  inzitten  op  de  modal  shift.  Om  de  bereikbaarheid  en  de 

levenskwaliteit  blijven  te  garanderen,  is  een  structurele  modal  shift  van  individuele 

autoverplaatsingen naar fiets en openbaar vervoer cruciaal.  In dit fietsbeleidsplan gaan we 

dieper in op hoe we dit willen realiseren. 

Eén van de sterke punten van de fiets is dat hij evenwaardige mobiliteitskansen biedt. De fiets 

is ondermeer niet afhankelijk van de beschikbaarheid van een auto of een rijbewijs, het is de 

sleutel  tot  vervoersautonomie  bij  kinderen  en  jongeren  en  heeft  een  lage  impact  op  het 

huishoudbudget. We willen dat kinderen en  jongeren zich zo veilig en zelfstandig mogelijk 

kunnen verplaatsen in Berlaar. Naast het stappen, is de fiets het belangrijkste vervoersmiddel 

voor deze groep waardoor het belangrijk is om de fiets als belangrijk vervoersmiddel naar voor 

te schuiven en maximaal in te zetten op het STOP‐principe. 

3.3. Nabijheid	van	functies	is	belangrijk	
Het vermijden van verplaatsingen of op zijn minst het verkorten van verplaatsingen biedt de 

mogelijkheid om  in de eerste plaats te voet te gaan of gebruik te maken van de fiets. Deze 

vervoersmodi hebben een  zeer bescheiden  ruimteclaim, daarnaast  veroorzaken  ze weinig 

overlast. De fiets brengt geen uitstoot,  lawaai of parkeerdruk met zich mee. De sleutel om 

zoveel mogelijk korte verplaatsingen mogelijk te maken, is de nabijheid en verwevenheid van 

functies. Een juiste mix van functies in het woonweefsel is dan ook cruciaal. Dit zal de behoefte 

om langere verplaatsingen af te leggen doen verminderen en het potentieel voor stappers en 

trappers verhogen. Het ruimtelijk beleid in Berlaar wordt hierop afgestemd. 

Berlaar‐centrum zou, als er nog verder geïnvesteerd wordt in veilige routes voor zacht verkeer, 

zeer goed duurzaam bereikbaar kunnen zijn. Een goede verknoping  ter hoogte van station 

Berlaar moet worden verzorgd.  

 
1 Kris Martlé fotografie 



Fietsbeleidsplan Berlaar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versie dd 22/03/2021 
12

 

Figuur 10 Autogerichte straat versus multimodale straat. Dit toont aan dat de duurzame modi veel ruimte‐efficiënter zijn.2 

  	

 
2 NACTO Global Street Design Guide 
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4. Deel	I:	De	Rijdende	fiets	

4.1. Gelaagd	en	gebiedsdekkend	fietsnetwerk	
 
We willen  in Berlaar een gelaagd en gebiedsdekkend fietsnetwerk uitbouwen dat aandacht 
besteed  aan  zowel  de  functionele  als  de  recreatieve  verplaatsingen.  Het  moet  een 
hiërarchisch netwerk zijn:  

1. bovenaan staat de fietsostrade (fietsroute categorie I),  
2. daaronder komen de verbindingen van buiten de gemeentegrenzen naar Berlaar en de 

verbindingen tussen de Berlaarse deelgemeenten en gehuchten aan bod, maar ook de 
recreatieve verbindingen over langere afstand (fietsroute categorie II), 

3. tot slot kijken we naar de verbindingen binnen de kernen (fietsroute categorie III). 
 
Bij de opmaak van het fietsnetwerk wordt er uiteraard gekeken naar de kortste afstand tussen 
verschillende  bestemmingen,  maar  zeker  zo  belangrijk  is  het  om  te  kiezen  voor  een 
comfortabele en veilige route. Historisch gegroeide fenomenen kunnen niet steeds veranderd 
worden,  denk maar  aan  de  Stationsstraat. Het  is  in  dergelijke  gevallen  belangrijk  om  de 
alternatieve  routes, bijvoorbeeld de Doelstraat, aantrekkelijker  te maken. We denken dan 
ondermeer aan volgende aspecten: 

 aangename fietsomgeving,  

 sociale veiligheid,  

 sociale controle,  

 verlichting,  

 verkeersveiligheid. 
 

Deze comfortabele en veilige routes, dewelke mogelijk een kleine omweg vormen, moeten 
vervolgens geoptimaliseerd worden en bewegwijzerd en gepromoot. 
 
Om  van  het  gelaagde  netwerk  ook  een  doeltreffend  netwerk  te  kunnen maken, worden 
volgende richtlijnen in acht genomen:  

 Samenhang  is essentieel: de verschillende verbindingen moeten gekoppeld kunnen 
worden.  Geïsoleerde  fietsverbindingen  hebben  veel  minder  meerwaarde  dan 
verbindingen in een netwerk. 

 Geen  missing  links:  een  ketting  is  maar  zo  sterk  als  haar  zwakste  schakel.  Dit 
spreekwoord is ook van toepassing op een fietsverbinding tussen twee bestemmingen. 
Als er een missing link is, gaat de meerwaarde van de hele verbinding verloren. Het is 
dan ook belangrijk om missing links zo veel als mogelijk te vermijden. 

 Geen  onveilige  oversteken:  onveilige  oversteken willen we  absoluut  vermijden  en 
moeten,  indien aanwezig, aangepakt worden. Ook hier geldt het spreekwoord  ‘een 
ketting is maar zo sterk als haar zwakste schakel’. 

 Verschillende  types  infrastructuur  zijn mogelijk: de  focus mag niet enkel  liggen op 
gescheiden  fietspaden  of  fietsstraten.  Ook  fietssuggestiestroken  en  beperkt 
eenrichtingsverkeer kunnen deel uitmaken van een fietsnetwerk.   

 In de mate  van het mogelijke moeten  fysieke barrières worden weggewerkt, denk 
maar  aan  waterlopen  en  spoorlijnen.  Dit  kan  voor  de  fietser  namelijk  een  grote 
tijdswinst betekenen.  

 Fietsers  in de voorrang: We willen oponthoud voor  fietsers maximaal vermijden en 
waar mogelijk de fietser op veilige wijze voorrang geven of met minimale wachttijd. 
Fietsers  op  de  routes  categorie  I  willen  we  maximaal  in  de  voorrang  zetten  bij 
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gelijkgrondse  kruispunten.  Er  moet  echter  bijzondere  aandacht  gaan  naar  de 
verkeersveiligheid en het onveiligheidsgevoel, waardoor dit  in principe enkel kan bij 
geschikte locaties. We hebben hierbij aandacht voor de wegencategorisering van de 
kruisende weg,  de  snelheid  van  het  gemotoriseerd  verkeer,  de  zichtbaarheid,  de 
verkeersleesbaarheid, de continuïteit van de fietsstromen, … Randmaatregelen op de 
kruisende  weg  zoals  het  weren  van  sluipverkeer  en  het  invoeren  van  een 
snelheidsbeperking kunnen eventueel ook nodig zijn. 

 
Bij het uitwerken van een fietsnetwerk, is het niet steeds mogelijk om nieuwe verbindingen 
te realiseren. Soms moeten we overwegen om een bestaande verbinding voor alle verkeer om 
te vormen naar een fietsverbinding. We geven hierbij de auto een grotere omrijfactor om alzo 
de modal  shift  te  realiseren. We  laten de auto een  langere weg volgen door bijvoorbeeld 
straten  te  knippen, waarbij  fietsers wel  nog  door  kunnen.  Bijkomend  voordeel  van  deze 
maatregel  is  dat  straten  autoluwer worden  en  bijgevolg  veiliger  en  aangenamer  voor  de 
fietser. 
 

4.2. De	fietser	moet	comfortabel	kunnen	rijden	
 
Om  het  fietsen  te  stimuleren,  moet  dit  makkelijk  gemaakt  worden.  Oncomfortabele 
manoeuvres  moeten  vermeden  worden.  Bij  de  opmaak  van  plannen,  wordt  er  een 
fietsvriendelijkheidstoets opgemaakt. We  letten hierbij op te kleine bochtstralen, onnodige 
hoogteverschillen en oneffenheden bij overgangen. De  focus mag niet enkel  liggen op de 
klassieke fiets, maar ook op de elektrische fiets, bakfietsen, fietskarren, … 
 
Historische  ‘fouten’  worden  stelselmatig  weggewerkt.  De  prioriteit  ligt  hier  niet  op 
materiaalkeuze  van  het  wegdek  of  kleine  bochtstralen,  maar  wel  op  het  werken  van 
hoogteverschillen en oneffenheden bij overgangen. Ook vroegere fietssassen, dewelke niet of 
moeilijk toegankelijk zijn voor oudere fietsers en andere types van fietsen zoals bakfietsen, 
worden stelselmatig aangepast. 
 
Nieuwe fietspaden leggen we bij voorkeur aan in asfalt om maximaal comfort te bieden aan 
de fietser, zoals aanbevolen in het fietsvademecum. Wanneer het fietsvademecum wijzigt wat 
betreft materiaalkeuze,  gaat  dit  voor  op  onderhavig  fietsbeleidsplan. We  volgen  dus  het 
fietsvademecum. 
 
De bestaande  fietsinfrastructuur moet  in goede  staat gehouden worden. Dit betekent dat 
fietspaden geregeld gereinigd moeten worden en ook sneeuw‐ en ijzelvrij gemaakt worden. 
De strooiplannen worden opgemaakt en/of bijgestuurd in functie hiervan. Fietspaden moeten 
bij schade duurzaam en snel hersteld worden om het fietscomfort te blijven garanderen.  
 
Daar waar er gemengd verkeer is, moet de slijtage van het wegdek goed worden opgevolgd, 
met in het bijzonder de toestand van het wegdek aan de rechterzijde, daar waar de fietsers 
fietsen. Ook wanneer er enkel schade is aan de rechterzijde of rand van de rijbaan, moet een 
(gedeeltelijke) vernieuwing overwogen worden. 
 
Tot slot gaat het lokaal bestuur ook inzetten op publieke fietspompen. We willen het fietsen 

hiermee  in  de  kijker  plaatsen  en  de  fietser  alle  comfort  bieden. De  eerste  fietspomp  zal 

geplaatst worden aan het station van Berlaar, dat als mobipunten zal dienen met deelfietsen 

en waar ook de fietsostrade F104 in de toekomst zal passeren. 
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4.3. De	rijdende	fiets	bij	wegenwerken	
Wanneer er wegenwerken zijn of er hinder  is door een tijdelijke  inname van het openbaar 

domein, om welke reden dan ook, zetten we de fietser steeds op de eerste plaats. Er moet 

steeds getracht worden om een omleiding voor de fietser te vermijden en ook het oversteken 

willen we maximaal vermijden. We kijken hier ondermeer naar het voorbeeld van de werken 

aan het  fietspad Kesselsteenweg, waar er resoluut werd gekozen om de  fietser een veilige 

doorgang  te bieden  ten koste van het autoverkeer, dat  in beide  richtingen een omleiding 

moest volgen. 

4.4. De	snelle	fiets	

4.4.1. Algemeen	
De speed pedelec is de laatste jaren aan een sterke opmars bezig. Op 1 juni 2019 waren er in 

totaal  16.083  speed‐pedelecs  ingeschreven  als  bromfiets  klasse  P,  waarvan  6.682  in  de 

provincie Antwerpen.3 De  speed‐pedelec heeft een heel andere benadering nodig dan de 

klassieke fiets of de gewone elektrische fiets. Hieronder beschrijven we kort hoe we hiermee 

wensen om te gaan. 

4.4.2. Snelheid	
Tussen  8  februari  2019  en  5 maart  2019 werd  er  door  Fietsberaad  een  online  enquête 

gehouden  m.b.t.  speed‐pedelecs.  160  volledige  antwoorden  van  gebruikers  werden 

ontvangen. De  respondenten geven aan gemiddeld 40km/u  te  rijden buiten de bebouwde 

kom. Binnen de bebouwde kom is er weinig verschil tussen de snelheden die worden gehaald 

op de grote verkeersassen (33km/u) en op lokale wegen (31km/u). Studies waarbij de speed‐

pedelec‐gebruikers via gps getraceerd werden geven iets lagere gemiddelde snelheden aan: 

 Dutch  Naturalistic  cycling  (2017,  46  speed‐pedelecgebruikers): 

speedpedelecgebruikers rijden gemiddeld 30km/u 

 The  German  Naturalistic  Cycling  Study  (2017,  80  e‐bikegebruikers  en  10  speed‐

pedelecgebruikers): speed‐pedelecgebruikers rijden gemiddeld 24km/u 

 Belgian naturalistic cycling study (2017, 40 speed‐pedelecgebruikers): de gemiddelde 

kruissnelheid van speed‐pedelecgebruikers is 37km/u 

We concluderen dat bestuurders van speed‐pedelecs tussen de 31 à 35 km/u rijden. Het is dus 

zeker niet zo dat omdat ze een hoge snelheid aankunnen, men ook deze hoge snelheid rijdt.  

Stad Antwerpen heeft  in het verleden verkeersborden geplaatst om bestuurders van speed 

pedelecs te vragen om max. 25 km/u te fietsen op enkele fietspaden, maar moest deze op 

vraag van AWV terug verwijderen, lezen we in Gazet Van Antwerpen op 18 september 2020. 

De snelheid van een speed‐pedelec brengt ons naadloos bij het volgende thema, waar hoort 

de speed‐pedelec op de openbare weg? 

 
3 FOD Mobiliteit 
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Figuur 11 Stanleystraat, Berchem — Bron en copyright: Patrick De Roo – GVA 

4.4.3. Plaats	op	de	openbare	weg	
Er zijn heel wat verschillende meningen over de plaats van de speed pedelec op de openbare 

weg. Sommige vinden dat zij meer thuishoren op de rijbaan, andere vinden ze dat zoals een 

fiets op het fietspad moeten rijden. 

Bestuurders van speed pedelecs mogen kiezen wanneer de snelheid lager is dan of gelijk aan 

50 km/u maar enkel indien het fietspad is aangeduid door wegmarkeringen of het bord D7. 

Wanneer er een bord D9 of D10 is aangebracht, is het fietspad verboden voor speed‐pedelecs. 

Het is interessant te benadrukken dat men mag kiezen, en de bestuurder dus ook zelf kan en 

mag oordelen waar hij of zij fietst afhankelijk van zijn snelheid op dat moment en de specifieke 

situatie (bijvoorbeeld wanneer hij samen met een gewone fietser rijdt, wordt hij niet verplicht 

om  op  de  rijbaan  te  rijden).  Er wordt  dus  gerekend  op  de  correcte  beoordeling  door  de 

bestuurder. 

Sommige bestuurders, die mogelijk ook aan tragere snelheden rijden, voelen zich soms ook 

veiliger op het fietspad. Misschien is het interessant om hen deze keuze te blijven geven. 

Waar de snelheid beperkt is tot 30 km/u willen we de speed‐pedelec op de rijbaan, ook al is 

er een fietspad. Bij hogere snelheden tussen 30 en 50 km/u willen we conform de wegcode 

de bestuurder van een speed‐pedelec de keuze geven. 

 

 

Figuur 12 De verkeersborden D7, D9 en D10 

 

4.5. 	 De	fietsweg	in	de	voorrang	
 
Veel  beleidsactoren  in  Vlaanderen  willen  het  fietsgebruik  stimuleren.  De  aanleg  van 
aangepaste en aparte fietsinfrastructuur biedt daarbij een meerwaarde. Ondertussen hebben 
lokale  besturen,  provincies  en  de  Vlaamse  overheid  een  uitgebreid  netwerk  van  deze 
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fietswegen  gerealiseerd. De  routes  zijn  vaak  autovrij  en  gericht  op  de  kortste  en  snelste 
verbinding tussen belangrijke attractiepolen. De kruisingen van fietswegen met een gewone, 
lokale weg zijn vaak knelpunten, vooral door een wirwar aan vormgevingen met elk hun eigen 
voorrangsregeling. Bovendien betekent elke kruising van een fietsweg zónder voorrang voor 
de  fietser  een  oponthoud  voor  die  laatste.  Fietsberaad  Vlaanderen  onderzocht  op 
verschillende  locaties waar  en  volgens welke  inrichtingsprincipes  de  fietser  voorrang  kan 
krijgen in een verkeersveilige omgeving. Met dit onderzoek wil de organisatie de leesbaarheid 
van de kruisingen van fietswegen met lokale wegen verbeteren zodat finaal de veiligheid voor 
alle weggebruikers en het fietsgebruik verhogen. 
 
Fietsers voorrang geven op de kruising van een fietsweg met een lokale weg kan niet zomaar 
overal.  De  locatie  van  de  kruising  moet  geschikt  zijn  voor  deze  voorrangssituatie. 
Literatuuronderzoek resulteerde in een overzichtsfiguur van het afwegingsproces, waarin we 
harde en  zachte  randvoorwaarden onderscheiden. Harde  voorwaarden  zijn beoordelingen 
van een  kruisingslocatie die meteen uitsluitend  zijn  voor het  toepassen  van  fietsers  in de 
voorrang. Als er voor de locatie één van deze voorwaarden geldt, kan er geen sprake zijn om 
fietsers  in  de  voorrang  te  laten  kruisen.  Zachte  randvoorwaarden  zijn  voorwaardelijk.  In 
tegenstelling tot de harde voorwaarden zijn er hier nog remediërende maatregelen mogelijk 
om fietsers in de voorrang toch mogelijk te maken. Hier geldt geen alles of niets oordeel. Elk 
aspect moet  individueel  beoordeeld  worden.  Hoe meer  zachte  randvoorwaarden  er  zijn 
waaraan niet voldaan kan worden, hoe minder evident het wordt om fietsers in de voorrang 
te zetten.4 
 
Voor meer informatie verwijzen we naar de brochure ‘Onderzoek fietsers in de voorrang’ van 
Fietsberaad Vlaanderen. 
 
We engageren ons om in Berlaar bij nieuwe projecten steeds te bekijken of de fietsweg in de 
voorrang kan liggen. We volgen hierbij de basisprincipes van Fietsberaad Vlaanderen. 
 

 
Figuur 13 Afwegingskader5 

 

 
4 Fietsberaad Vlaanderen – brochure ‘Onderzoek fietsers in de voorrang’ 
5 Fietsberaad Vlaanderen ‐ opleiding 
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Figuur 14 Basisconcept6 

 

4.6. 	 Obstakels	voor	fietsers	
 
Obstakels  op  fietspaden worden maximaal  vermeden. Daar waar  dit  niet  kan,  volgen we 
onderstaande principes. 
 

 
6 Fietsberaad Vlaanderen ‐ opleiding 
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Figuur 15 Principeschetsen obstakels op fietspaden7 

 

  	

 
7 Draaiboek Openbaar Domein van Stad Antwerpen, uitgave 2014 
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5. Deel	II:	De	stilstaande	fiets	

5.1. Parkeerbeleid	
Een belangrijk aspect van een goed  fietsbeleid  is ook het  fietsparkeerbeleid. Als we meer 

fietsers willen in Berlaar, moeten we er ook voor zorgen dat deze fietsers hun fiets veilig en 

comfortabel  kunnen  stallen.  Hoe  groter  het  aantal  fietsers,  hoe  groter  de  behoefte  aan 

fietsparkeerplaatsen. 

Een goed fietsparkeerbeleid betekent ook een gedifferentieerd beleid. Men dient rekening te 

houden  met  alle  doelgroepen.  We  kunnen  dit  onder  meer  onderverdelen  in  volgende 

groepen:  

 bezoekers  van  een  bepaalde  locatie,  gaande  van  toeristen  tot  bezoekers  van 

handelszaken, 

 pendelaars, 

 werknemers, 

 bewoners.  

Voor elk van deze groepen gelden specifieke eisen wat betreft locatie en comfort. Deze eisen 

zijn sterk afhankelijk van de parkeerduur. Verder in dit plan worden enkele basisprincipes rond 

fietsenstallingen toegelicht. 

De  fietsmobiliteit ondergaat grote ontwikkelingen. Het  is bijgevolg zinloos om een statisch 

fietsbeleidsplan op te stellen. Het plan moet erin voorzien om in te spelen op nieuwe trends. 

We moeten dus niet enkel focussen op de hedendaagse behoeften maar het is ook belangrijk 

om deze behoeften blijvend op te volgen en waar nodig het beleid bij te sturen. Hiervoor is 

het  onder meer  essentieel  om  het  gebruik  van  de  fietsenstallingen  op  te  volgen.  Het  is 

aangewezen minstens één keer per jaar, maar bij voorkeur één keer per seizoen, het gebruik 

van de fietsenstallingen te inventariseren. Het aanbod dient vervolgens te worden bijgestuurd 

in  functie  van  de  behoefte.  Bij  deze  gedachte moet men  ook  rekening  houden  dat  een 

aantrekkelijk, kwalitatief aanbod ook meer fietsparkeerders kan lokken. 

Tot slot moet er breder worden gedacht dan enkel het voorzien van een fietsenstalling voor 

de  klassieke  fietsen.  Door  het  diverse  aanbod  aan  fietsen  dienen  er  ook  aangepaste 

fietsenstallingen te worden voorzien. We denken hierbij bijvoorbeeld aan elektrische fietsen 

of bakfietsen. Deze fietsen hebben specifieke eisen aangaande fietsenstallingen. Omdat de 

fiets een steeds groter aandeel inneemt in het verplaatsingspatroon, investeert men ook meer 

in deze fiets. Men wil deze bijgevolg op een kwaliteitsvolle en veilige locatie achterlaten waar 

de kansen op schade, vandalisme en diefstal beperkt zijn. Ook hier komen de verschillende 

doelgroepen aan bod. Een pendelaar rijdt met een ander type fiets dan een toerist of iemand 

die naar de winkel rijdt. Hier moet steeds rekening mee gehouden worden. 

5.2. Basisprincipes	voor	fietsenstallingen	

5.2.1. 	 Kies	voor	aanbindsystemen	
Aanbindsystemen, ook wel beugels genoemd, meestal  in de vorm van een omgekeerde U, 

hebben de volgende voordelen: 
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‐ Ze laten toe de fiets met het fietsframe aan de stalling te bevestigen. Door de fiets 

aan de stalling zelf vast te leggen, worden fietsendieven ontmoedigd aangezien de 

fiets niet opgetild kan worden om hem bijvoorbeeld in een bestelwagen te laden. 

‐ Ze bieden stabiliteit aan de fiets, zodat hij niet omvalt. Op die manier wordt ook 

schade aan de fiets voorkomen. Voorwielen kunnen immers krom staan als de fiets 

omgevallen is in een wielklem. 

Aandachtspunt:  De  fietsbeugel  mag  niet  te  hoog  zijn  zodat  alle  types  fietsen,  ook 

kinderfietsen, ertegen kunnen staan.  

5.2.2. 	 Afstand	tussen	de	fietsen	voldoende	groot	
Voor  losstaande  beugels  is  één meter  tussen  twee  beugels  de  aanbevolen  afstand  voor 

comfort, ruimtegebruik en het vermijden van schade. Een afstand van 80 centimeter tot 1 

meter tussen twee beugels kan voldoende comfort bieden en is aanvaardbaar.  

Deze breedte is gericht op de klassieke fiets. Aan de buitenste beugels kan er indien mogelijk 

voldoende  ruimte  worden  vrijgelaten  zodat  hier  een  bakfiets  kan  gestald  worden.  Een 

pictogram op de grond kan deze gereserveerde ruimte duidelijk maken aan de gebruikers. 

5.2.3. 	 Zet	in	op	een	goede	spreiding	
Eén van de belangrijkste troeven van de fiets is de vrijheid om tot in de directe nabijheid van 

elke bestemming te kunnen fietsen. Niet moeten zoeken naar een parkeerplaats zorgt voor 

belangrijke  tijdswinst.  Daarom  wordt  voorgesteld  te  kiezen  voor  kleine  groepen 

fietsenstallingen, zo dicht mogelijk bij de belangrijkste voorziening(en) aangevuld met solitaire 

fietsenstallingen  bij  individuele  handelszaken.  De  fietsparkeervoorzieningen  kunnen 

geïnstalleerd worden op de plaats van een autoparkeerplaats, of in de lengterichting van de 

straat  op  het  voetpad.  Stallingen  in  de  overlangse  richting  of  diagonaal  op  het  voetpad 

plaatsen  kan  ook  indien  er  op  het  voetpad  na  het  plaatsen  van  een  fiets  aan  de 

parkeervoorziening nog meer dan 1,50 m vrije ruimte over blijft. 

5.2.4. 	 Overdekte	fietsenstalling	
De duur van het parkeren is de belangrijkste maatstaf om te bepalen of een stalling al dan niet 

overdekt is. Wanneer een groot deel van de gestalde fietsen een dag of langer gestald blijven, 

wordt  een  overkapping  aanbevolen.  Bij  bushaltes  en  stations wordt  er  in  se  steeds  lang 

geparkeerd en verdient overkapping daar steeds aanbeveling. 

5.2.5. 	 Sociaal	toezicht	
Sociaal toezicht verhoogt veiligheidsgevoel en vermindert de kans op diefstallen. Dit houdt in 

dat  de  inplantingsplaats  en  de  constructie  van  deze  voorziening  zichtbaar  is  voor 

voorbijgangers, of zichtbaar is vanuit bijvoorbeeld aangrenzende gebouwen of bushaltes.  

5.2.6. 	 Kies	voor	onderhoudsvriendelijke	systemen	
Fietsenstallingen moeten  eenvoudig  onderhouden  kunnen worden,  ook  bij  een maximale 

bezetting. De fietsenstalling mag geen zwerfvuil aantrekken en men dient te voorkomen dat 

vuil zich makkelijk kan vastzetten. Slecht onderhouden fietsenstallingen leiden uiteindelijk tot 

onbruik van de stalling. 
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5.3. Parkeerduur	

5.3.1. Kortparkeerders	
Een grote groep fietsers parkeert zijn fiets maar voor een korte duur, we noemen hen in dit 

fietsbeleidsplan kortparkeerders. Zij stallen hun fiets maximaal gedurende een halve dag op 

een bepaalde locatie. We denken dan aan fietsers die naar de winkel rijden of op bezoek gaan 

bij iemand. Ook toeristen kunnen onder deze categorie vallen. 

Een belangrijk, niet  te onderschatten voordeel van het gebruik van de fiets ten opzichte van 

de wagen, is dat men normaal zeer dicht bij de bestemming kan parkeren. Het is niet wenselijk 

om  dit  voorrecht  te  gaan  inperken.  Zeker wanneer men  slechts  gedurende  een  beperkte 

periode ergens moet zijn, is dichtbij parkeren belangrijk. 

Het dichtbij parkeren weegt in deze gevallen zwaarder door dan het comfort en de veiligheid 

van de  fietsenstalling. Dikwijls blijft de  fiets  in het  zicht van de eigenaar waardoor er ook 

hierdoor minder eisen worden gesteld aan veiligheid, men zorgt hier namelijk zelf voor door 

zijn of haar fiets in de gaten te houden. 

In vele gevallen wordt de fiets tegen de gevel of een ander object geplaatst, meestal op het 

voetpad. Zolang deze fiets niet hinderlijk gestald wordt en het aantal fietsen beperkt is, staat 

de wegcode deze vorm van fietsparkeren toe. Het is niet wenselijk om hiertegen op te treden, 

de fietser ervaart dit als een verworven recht. 

Als de overlast door deze vrijstaande fietsen te groot wordt, kan er overwogen worden om 

het  fietsparkeren  te  gaan  organiseren.  Er moet  hierbij wel  in  het  achterhoofd  gehouden 

worden dat dichtbij parkeren nog steeds zwaarder doorweegt dan comfort en veiligheid. Op 

deze behoeften van de gebruikers moet men dan ook inspelen. Een mogelijke oplossing kan 

erin  bestaan  om  een  parkeerplaats  om  te  vormen  naar  een  fietsparkeervak.  Een 

fietsparkeervak is een afgelijnde zone zonder beugels of andere accommodatie waardoor men 

niet geneigd is de fiets hier langdurig te stallen. Indien er geen overlast van langparkeerders 

wordt verwacht, kan er uiteraard bekeken worden om ook comfort en veiligheid te verhogen 

om de fietsenstalling nog aantrekkelijker te maken. Het plaatsen van een beugel zal steeds 

een meerwaarde betekenen, mits men ook nog ruimte vrijhoudt voor bakfietsen. Het blijft 

een afweging van de verschillende factoren. 

Een belangrijk voordeel van fietsparkeervakken is dat er geen obstakel wordt aangebracht op 

het  openbaar  domein.  Zowel  in  het  centrum  van Berlaar  als  in  het  centrum  van Berlaar‐

Heikant, vinden er vele evenementen plaats. We denken hierbij niet enkel aan de wekelijkse 

markt, maar ook ondermeer aan de meikermis, het avondfeest, Heikermis, septemberkermis, 

oktoberkermis en de kerstshopping. Wanneer er wordt geopteerd voor beugels, moeten deze 

ofwel  wegneembaar  zijn  ofwel  moet  de  inplanting  aan  al  deze  evenementen  worden 

afgetoetst. Wanneer een evenement wijzigt, moet men dan weer kijken naar de aangebrachte 

obstakels. Het  plaatsen  van wegneembare  beugels  kan  een  alternatieve  keuze  zijn maar 

neemt al snel veel tijd in beslag. Bovendien zijn deze niet altijd eenvoudig terug te plaatsen 
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door  bijvoorbeeld  zandophopingen  in  de  voorziening.  Fietsparkeervakken  kunnen  voor 

kortparkeerders een oplossing zijn. 

Wanneer we fietsparkeervakken aanleggen, opteren we om deze steeds te voorzien van een 

rode ondergrond. We creëren hierdoor uniformiteit en herkenbaarheid. Uiteraard kan er bij 

een testopstelling hiervan afgeweken worden. 

5.3.2. Langparkeerders	
Andere  fietsers  stallen  hun  fiets  gedurende  een  langere  periode, we  noemen  hen  in  dit 

fietsbeleidsplan  langparkeerders.  Zij  stallen  hun  fiets  langer  dan  een  halve  dag  op  een 

bepaalde  locatie. We  denken  dan  voornamelijk  aan  de  haltes  van  het  openbaar  vervoer 

(stationsomgeving én bushaltes) maar ook aan sportcentra, dorpscentra, bedrijven, …. 

Voor de langparkeerders is de nabijheid van stallen minder van belang maar is voornamelijk 

het  comfort  en  de  veiligheid  van  belang.  Een  overdekte  stalling  is  hier  zeker  belangrijk, 

opnieuw gelet men investeert in duurdere fietsen waarvan men dan ook verwacht dat deze 

degelijk gestald kunnen worden, ondermeer beschermd tegen de weersomstandigheden. 

Een andere vorm van langparkeren is parkeren nabij de woonplaats. In Berlaar wensen we op 

dit moment niet in te zetten op buurtfietsenstallingen tenzij dit in kader van nieuwe projecten 

is.  In de  visienota Beleidsplan Ruimte Berlaar werden  eisen opgenomen  voor wat betreft 

fietsparkeren nabij wooneenheden. We stellen hierin als voornaamste basisprincipe voor dat 

de fiets vlot toegankelijk moet zijn en eenvoudiger te bereiken is dan de (private) wagen.     

5.4. Fietsparkeerbeheer	
Het  aanbod  aan  fietsenstallingen  kan  pas  efficiënt  blijken  indien  dit  ook  efficiënt wordt 

gebruikt. Fietsparkeerplaatsen die oneigenlijk worden gebruikt, bijvoorbeeld langparkeerders 

in  fietsparkeervakken voorzien voor kortparkeerders of achtergelaten  fietsen, zijn verloren 

plaatsen en beperken het aanbod. Een lager aanbod doet de parkeerdruk stijgen. Bovendien 

verlagen  zij  ook  het  veiligheidsgevoel  en  de  netheid.  Alvorens  blindelings  het  aanbod  te 

verhogen wanneer de parkeerdruk hoog  is, dient er eerst een controle te gebeuren op dit 

oneigenlijk gebruik.  

Er dient niet enkel een controle te gebeuren bij een hoge parkeerdruk, het is aangewezen om 

op regelmatige basis controles uit te voeren op zwerffietsen. Zo kunnen deze problemen ook 

aangepakt  worden  op  locaties  waar  geen meldingen  zijn  van  een  te  hoge  parkeerdruk. 

Zwerffietsen zijn fietsen die in de openbare ruimte staan en lange tijd niet gebruikt zijn. De 

eigenaar is onbekend. Soms is de fiets door een ongeval onbruikbaar geworden maar vaak is 

hij  opzettelijk  achtergelaten.  Soms  ontbreken  essentiële  onderdelen  die  mogelijk  na 

achterlating zijn verwijderd, zoals een zadel, stuur of wiel. Ze ontsieren het straatbeeld en 

nemen vaak officiële stallingsplaatsen in. 

Om bovenstaande redenen willen we de aanpak rond zwerffietsen in kaart brengen en waar 

nodig  deze  bijsturen  en  verbeteren.  Tijdens  dit  proces  zal  er  ook  bekeken  worden  hoe 

frequent er controles nodig zijn.  
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Met de technische dienst zal er worden samengezeten om acties rond netheid en onderhoud 

op  poten  te  zetten.  Nette  fietsenstallingen worden meer  gebruikt  en  trekken  potentiële 

fietsers harder aan. 

 

5.5. Fietsdiefstalpreventie	

5.5.1. Algemeen	
Fietsdiefstal is een belangrijk probleem en verdient dan ook de nodige aandacht. Dit probleem 
dient  op  verschillende  vlakken  te worden  aangepakt,  zowel  door  de  fietser  als  door  de 
overheid. 
 

5.5.2. Actie	door	de	fietser	
Uiteraard is het belangrijk dat de fiets goed wordt vastgelegd. Hieronder staan enkele tips op 

een rijtje: 

 

 Veel  dieven  zijn  gespecialiseerd  in  één  soort  slot.  Gebruik  daarom  twee  of  drie 
verschillende sloten, bijvoorbeeld een ringslot, een beugelslot en een kettingslot. Dit 
werkt bovendien vertragend. 

 Zet je fiets aan de zogenoemde ‘vaste wereld’ vast (brug of fietsenrek), zodat de fiets 
niet meegenomen kan worden met het slot er nog aan. 

 Maak je fiets met frame en voorwiel aan de vaste wereld vast. Als dieven dan met het 
slot gaan draaien, molesteren ze het wiel waardoor de fiets minder goed te verkopen 
is. 

 Maak je slot hoog en flexibel vast. Als het slot niet op de grond hangt, kan er minder 
makkelijk met stenen op geslagen worden. 

 Bij  een  kettingslot:  het  is  beter  om  de  ketting  een  paar  keer  om  paal  en  fiets  te 
wikkelen dan los te laten bungelen. Maak het slot zo hoog mogelijk vast. Voor dieven 
met een betonschaar is het namelijk lastig als ze de tang (of het uiteinde van de tang) 
niet op de vloer kunnen leggen om kracht te zetten. 

 Bij een beugelslot: bevestig het slot nooit in het midden van het frame aan de vaste 
wereld. De dief kan dan met de hele fiets gaan ronddraaien (de fiets zelf als hefboom 
gebruiken), waardoor het slot open knalt. 

 Zet je fiets nooit alleen aan het voorwiel vast. Fietsdieven kunnen dan je voorwiel snel 

losdraaien en de rest van je fiets meenemen. 

 Stal je fiets tegenover een plek waar mensen staan te wachten, zoals tegenover een 
bus‐ of tramhalte. Dieven worden liever niet bekeken terwijl ze een slot openbreken. 
Een plek met veel voorbijgangers  is weer minder veilig, want voorbijgangers kijken 
nauwelijks om zich heen en kunnen zelfs de bewegingen van een dief camoufleren. 

 Een glimmende fiets temidden van oude fietsen valt ook bij dieven op. Met een plastic 
zak over het zadel of ontbrekende spatborden oogt een fiets al minder aantrekkelijk. 
Het meest in trek bij dieven zijn overigens damesfietsen en mountainbikes. 

 Zet je fiets in een bewaakte stalling. Daar heb je de meeste kans dat hij er nog staat als 
je terugkomt. 
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5.5.3. Actie	door	de	overheid	
Enerzijds dient er, in het bijzonder waar fietsen langdurig worden gestald, ingezet te worden 

op  kwalitatieve  fietsenstalling,  zoals  toegelicht  onder  de  basisprincipes.  Anderzijds  is  ook 

sensibilisatie  niet  onbelangrijk. We  denken  hierbij  aan  affiches  of  borden  ter  hoogte  van 

fietsenstallingen, campagne via sociale media, …. Een fiets die met de nodige aandacht wordt 

vastgelegd, zal minder snel gestolen worden. Het is zinvol om tips hierover bekend te maken 

en fietsers hieraan te herinneren nabij de fietsenstalling. 

Tot  slot  dient  er  ook  ingezet  te  worden  op  fietsgraveren.  Dit  wordt  momenteel  gratis 

aangeboden door de lokale politie. Elke eerste maandag van de maand kan dit zowel voor de 

middag  als  ’s  avonds  in  het  politiekantoor  van  Berlaar.  Het  is  wenselijk  om  dit  ook  bij 

evenementen aan te bieden in samenspraak met de politie, bijvoorbeeld occasioneel tijdens 

de wekelijkse markt, tijdens autovrije zondag, op het avondfeest, …. 

  	



Fietsbeleidsplan Berlaar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versie dd 22/03/2021 
26

6. Deel	III:	Fietscultuur	

6.1. Inleiding	
Er wordt nog steeds verrassend veel voor de auto gekozen voor de korte ritten. Naast het 

voorzien van een goede infrastructuur, blijft het dus ook belangrijk om inwoners te overtuigen 

dat fietsen ook gewoon leuk en makkelijk is. Iedereen weet ondertussen wel dat fietsen veel 

beter  is  voor  het milieu,  voor  je  gezondheid,  voor  de  omgeving, … maar  toch  blijft men 

vasthouden aan de gewoonte om de wagen te nemen. Naast de voorgaande aspecten, dient 

er dus ook een fietscultuur gecreëerd te worden om de fiets meer in te burgeren. 

Om het creëren van deze  fietscultuur  te ondersteunen, zullen we bij campagnes en acties 

steeds de term #BerlaarFietst gebruiken. Hierdoor  is er samenhang tussen de verschillende 

campagnes en acties wat voor een beter resultaat zorgt op langere termijn. 

6.2. Fietspromotie	
We wensen  in Berlaar dan ook  in te zetten op promotiecampagnes. We denken hierbij aan 

nationale of Vlaamse fietscampagnes, maar willen ook inzetten op lokale fietscampagnes. 

Onder de nationale of Vlaamse fietscampagnes vallen ondermeer  ‘Woensdag fietsdag’,  ‘Go 

with the velo’, ‘Met belgerinkel naar de winkel’, de week van de mobiliteit en autoloze zondag, 

… Onder al deze campagnes willen we als lokaal bestuur onze schouders nog meer zetten. Ook 

projecten  als  ‘Straatvinken’ willen we mee  ondersteunen  en  bekend maken  onder  onze 

inwoners.  We  vertrouwen  erop  ook  via  deze  weg  inwoners  bewust  te  maken  van  de 

verhouding fietsen en auto’s in het straatbeeld. De sterkte van deze campagnes is dat deze 

ook op de nationale radio worden vermeld  in reclamespots en het nieuws, er kan hierdoor 

een veel breder publiek bereikt worden en bovendien is de inhoud van campagnes ook beter 

bekend. 

Daarnaast  is het ook  interessant om  in te zetten op  lokale fietscampagnes, fietscampagnes 

gemaakt op maat van de inwoners van Berlaar. Deze fietscampagnes kunnen eventueel ook 

samen met een buurgemeente ontwikkeld worden. 

Tot  slot kan het ook nuttig blijken om op  frequente momenten het  fietsgebruik door een 

eenvoudig  bericht  via  de  communicatiekanalen  in  de  kijker  te  plaatsen. Door  de  hashtag 

#BerlaarFietst te gebruiken, koppelen we dit eenvoudig aan het Berlaarse fietsbeleid. 

Waar we wel willen inzetten op inwoners die met de fiets naar de winkel rijden, moeten we 

niet of minder inzetten op winkels die met de fiets aan huis leveren in Berlaar. Hier zit niet het 

grote potentieel voor Berlaar maar volgen we eerdere de algemene tendensen. 

6.3. Toegankelijk	maken	voor	iedereen	

6.3.1. Fietsen	voor	sociaal	kwetsbaren	
Fietsen moet toegankelijk zijn voor  iedereen. Hierboven werd reeds beschreven dat fietsen 

de meeste mobiliteitskansen geeft aan alle doelgroepen. Toch is het belangrijk om alle lagen 

van de maatschappij maximaal de mogelijkheid te bieden om een beroep te doen op de fiets. 
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Het lokaal bestuur zal jaarlijks gevonden fietsen, waarvan de eigenaar onbekend is en die na 

de nodige oproepen onbekend blijft, verkopen per opbod aan voor  iedereen toegankelijke 

tarieven. 

Daarnaast promoot het  lokaal bestuur  initiatieven zoals de Fietsbieb dewelke kinderfietsen 

verhuren voor  langere perioden waarbij deze ook steeds geruild kunnen worden voor een 

groter  formaat. Het  lokaal bestuur ondersteunt de opstart van een  lokale afdeling van de 

Fietsbieb, samen met lokaal bestuur Nijlen. 

De  sportdienst  en  sportraad  organiseren  al  een  paar  jaar  de  actie  ‘Leren  fietsen  voor 

volwassenen’. Ook dit moet verdergezet worden. 

Het  is  niet  enkel  belangrijk  om  het  toegankelijk  te maken maar  ook  om  dit  te  houden, 

ondermeer daarom biedt de lokale politie gratis fietsgraveren aan zodoende fietsen wanneer 

gestolen of verloren, snel terug bij hun eigenaar raken.  

6.3.2. De	fiets	overal	toegankelijk	
De fiets moet ook bruikbaar zijn als voor‐ en natransport. Voor inwoners van Berlaar rekenen 

we  in de  eerste plaats op hun  eigen  fiets hiervoor. Aan bezoekers  van Berlaar willen we 

deelfietsen aanbieden ter hoogte van de treinstations. In de eerste fase zullen er deelfietsen 

worden  aangeboden  aan  het  station  Berlaar.  We  streven  naar  2  gewone  fietsen  en  3 

elektrische  deelfietsen.  Deze  deelfietsen  kunnen  functioneel  gebruikt  worden maar  ook 

recreatief om bijvoorbeeld het toeristische Gestel en de Netevallei te bezoeken. 

6.3.3. De	multifunctionele	fiets	
Het  lokaal bestuur zal ook  initiatieven zoals bakfietsdelen ondersteunen wanneer deze zich 

aanbieden. Voor het vervoer van kleine materialen, boodschappen of meerdere kinderen is 

een klassieke fiets niet altijd de  ideale oplossing. Veel mensen hebben thuis echter niet de 

plaats om een bakfiets te stallen en hebben hem bovendien ook niet constant nodig. Het delen 

van een bakfiets is bijgevolg een uitstekende oplossing waarbij er geen grote investering moet 

gebeuren. Het  lokaal bestuur neemt zelf  (voorlopig) geen  initiatief om bakfietsdelen op  te 

starten. 

6.4. Voorbeeldfunctie	van	het	lokaal	bestuur	
Het  lokaal  bestuur  heeft  een  voorbeeldfunctie.  Het  personeel,  en  het  bestuur,  worden 

gestimuleerd om maximaal de fiets te nemen voor hun verplaatsingen, zowel wat betreft de 

woon‐werkverplaatsingen als wat betreft de dienstverplaatsingen. 

Voor de dienstverplaatsingen werden er elektrische fietsen aangekocht. Er wordt ingezet op 

structureel onderhoud van deze dienstfietsen zodoende deze steeds  in goede staat blijven. 

Ook  hier  komt  het  fietscomfort  op  de  eerste  plaats.  Daarnaast werd  er  een  dienstnota 

opgesteld die bepaalt dat voor alle dienstverplaatsingen binnen een straal van 5 km, men 

steeds de  fiets moet gebruiken of te voet moet gaan. Tussen 5 en 10 km mag men kiezen 

tussen de auto en de fiets. 
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Figuur 16 Interne dienstnota rond dienstverplaatsingen (mei 2019) 

Om  duurzame  verplaatsingen  nog  verder  te  ondersteunen,  zal  de  dienstnota  worden 

aangepast.  Indien de bestemming verder  is gelegen dan 10 km, zal mits motivatie aan het 

afdelingshoofd, ook hiervoor de fiets mogen gebruikt worden. We wensen daarnaast ook in 

te zetten om combimobiliteit. Er  is een plooifiets beschikbaar voor dienstverplaatsingen en 

deze kan hiervoor gebruikt worden. We streven maximaal naar een efficiënte combinatie van 

vervoersmiddelen. 

Er  worden  reeds  fluo‐vestjes,  fietszakken,  fietssloten  en  bandenplakkers  ter  beschikking 

gesteld. Dit aanbod zal in de toekomst uitgebreid worden met onder meer regenjas/poncho, 

fietshelm en handschoenen. 

Voor de woon‐werkverplaatsingen wordt de maximale fietsvergoeding toegekend, met name 

€ 0,24 per gefietste kilometer. Personeelsleden mochten in het verleden tijdens de week van 

de mobiliteit de hierboven vermelde elektrische fietsen ontlenen om dit vervoersmiddel te 

testen  voor  de woon‐werkverplaatsingen. Op  deze wijze  kunnen  zij  dit  testen  zonder  de 
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investering te moeten maken. Wanneer de test positief is, kunnen zij alsnog een elektrische 

fiets aankopen. De drempel wordt hierdoor verlaagd. 

  

6.5. Fietstoerisme	
Ook wat betreft het fietstoerisme heeft Berlaar veel te bieden. De gemeente Berlaar is gelegen 

in de Zuiderkempen en wordt  in het noorden begrensd door de Grote Nete. Je kan er uren 

ontspannen rondfietsen of wandelen  langs adembenemende  landschappen. De wandel‐ en 

fietsroutes  leiden je door de prachtige natuur vol charmante plekjes. De mix van natuur en 

historische kastelen zorgen voor een uniek landschap en panoramische vergezichten. 

Onderweg  passeer  je Gestel,  een  schilderachtig  dorpje  langs  de  rivier  de Grote Nete  dat 

slechts  enkele  tientallen  huizen  telt. Met  een  oppervlakte  van  248  hectaren was  het  het 

kleinste  zelfstandige  dorpje  van  het  land,  tot  het  in  1965  door  Berlaar werd  ingelijfd  als 

gehucht.  Dit  charmante  plekje werd  in  2017  ook  officieel  erkend  als  stiltegebied.  Rustig 

wandelen en fietsen is hier dus gegarandeerd. 

De verschillende wandel‐ en fietsroutes die Berlaar doorkruisen kan je vinden aan het onthaal 

van het gemeentehuis en op de dienst Vrije Tijd. Deze routes zijn gebundeld in een wandel‐ 

of fietskaart die jou op allerlei prachtige plekjes in onze gemeente brengt!  

Voor het fietstoerisme mikken we uiteraard niet enkel op inwoners van Berlaar, we willen ook 

toeristen van buiten Berlaar aantrekken naar onze aantrekkelijke  fietsroutes doorheen de 

open landschappen en de Netevallei. 

Wanneer men graag fietst in de vrije tijd over goede en aantrekkelijke paden, betekent dit dat 

men ook sneller zal fietsen voor functionele verplaatsingen (winkel, werk, …). Op deze manier 

is het een win‐win. 

Het  lokaal  bestuur  wil  inzetten  op  fietslaadpunten,  we  mikken  hier  ook  deels  op  de 

fietstoeristen. Er wordt een plan van aanpak gemaakt op deze fietslaadpunten uit te rollen. 
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7. Deel	IV:	verkeersveiligheid	

Verkeersveiligheid en veilig fietsen is uiteraard cruciaal om de inwoners van Berlaar op de fiets 

te  krijgen.  We  moeten  hier  dan  ook  maximaal  op  inzetten.  Dit  door  infrastructurele 

maatregelen maar ook door sensibilisatie en educatie zowel fietsers als andere weggebruikers 

te bereiken.  

7.1. Infrastructurele	maatregelen	
Daar  waar  nodig,  zal  het  lokaal  bestuur  infrastructurele  maatregelen  inplannen  om  de 
verkeersveiligheid  te  verbeteren. Afhankelijk  van de  grootteorde,  zullen deze opgenomen 
worden in de meerjarenplanning. 
 

7.2. Analyse	van	de	gegevens	
De  lokale  politie  Berlaar‐Nijlen  verzamelt  reeds  jaren  de  gegevens  van  ongevallen  in  een 
databank. Jaarlijks zal deze databank bevraagd worden naar de ongevallen met fietsers. Op 
deze manier wordt er getracht om de ‘zwarte punten’ voor wat betreft ongevallen met fietsers 
in kaart te brengen en zal er ook gekeken worden naar nieuwe trends. 
 
Ook  zet  de  lokale  politie  sterk  in  op  het meten  van  snelheden  in  diverse  straten.  Voor 
relevante fietsroutes zal dit mee geanalyseerd worden in kader van het fietsbeleidsplan. Zo 
kan er gekeken worden waar de veiligheid in het gedrang komt door de snelheid of waar er 
een verkeersonveilig gevoel heerst door de hoge snelheid van het gemotoriseerd verkeer. 
 

7.3. Verkeersveiligheid	voor	de	leerlingen	
Een verkeersveilige schoolomgeving  is uiteraard ook zeer belangrijk. Gemeente Berlaar zal 

daarom investeren in veiligere schoolomgevingen. De eerstvolgende geplande investering is 

de  schoolomgeving  in  de  Pastorijstraat.  Daarnaast  worden  er  ook  kleinere maatregelen 

gerealiseerd, waar mogelijk met subsidies. 

Verder zal het lokaal bestuur ook samen met AWV, de wegbeheerder van de N10, maximaal 

toezien op een veilige schoolomgeving in Berlaar‐Heikant. De laatste ingreep was het plaatsen 

van een galgverlichting aan het zebrapad (voorjaar 2020). 

Om de route naar de school veiliger te maken voor de leerlingen, zal het lokaal bestuur samen 

met een externe partner nieuwe schoolroutekaarten maken. Deze schoolroutekaarten geven 

voor  elke  school  (of  schoolomgeving)  de  veiligste  route  naar  de  school  weer  vanuit  de 

verschillende windstreken, met daarop ook de gevaarlijke punten en aandachtspunten voor 

de leerlingen. Op deze wijze kunnen leerlingen zelfstandiger én veiliger naar school fietsen. 

Tijdens dit proces zal er ook een overzicht en bijhorend actieplan worden uitgewerkt van de 

verschillende knelpunten en problemen. 

Daarnaast  zal  er  ook  een  structureel  overleg  gehouden  worden  met  de  scholen.  De 

mobiliteitsconsulent zal één of tweemaal per jaar aanwezig zijn op het overleg met de scholen 

(OOG) om mobiliteitsknelpunten te bespreken. 
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7.4. SAVE	
Het lokaal bestuur engageert zich om het SAVE‐label te behalen en heeft hiertoe in september 

2020  het  SAVE‐charter  ondertekent.  Het  lokaal  bestuur  zal  zich  inzetten  om  Berlaar 

verkeersveiliger te maken. 
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8. Deel	V:	monitoring	en	evaluatie	

8.1. Zelf‐analyse	fietsbeleid	
Tijdens de opmaak van dit fietsbeleidsplan werd de zelfscan van Fietsberaad, dewelke werd 
opgemaakt in samenwerking met het VSV, Traject, Mint en Timenco, ingevuld. Dit biedt een 
snel zicht op het actuele fietsbeleid van de gemeente. Het is de bedoeling dat deze zelfscan 
jaarlijks wordt ingevuld. De zelfscan biedt een objectieve parameter. Het geeft daarnaast een 
duidelijk beeld van waar er verbetering mogelijk is. Onderstaande score kwam uit de zelfscan: 

 
 

 

 
Figuur 18 Zelfscan: beoordeling afzonderlijke items 
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De niveaus stemmen overeen met volgende toelichting: 
 

Niveau 1  We doen dit sporadisch of ad hoc. 
     We verzamelen hierover informatie, maar fragmentarisch. 
     Lage prestatie. 

Brandblusprincipe: we ondernemen acties indien het noodzakelijk is en 
zolang het nodig is. 
 

Niveau 2  We  zijn dit aan het  implementeren. We hebben dit al een paar keer 
gedaan. 

     We hebben hierover informatie verzameld op sommige vlakken.  
   Beperkte prestatie.   
 

Niveau 3  We hebben dit geïmplementeerd en doen dit regelmatig.  
      We hebben hierover goede informatie. 
      Goede prestatie. 

Er zijn wel degelijk structurele initiatieven, maar er is nog ruimte voor 
verbetering. 
 

Niveau 4  We hebben dit geïmplementeerd en herbekijken dit regelmatig op een 
systematische manier. 

      We werken op een systematisch en innovatieve manier. 
      Sterke prestatie. 
      We scoren uitmuntend. 

 

8.2. Monitoring:	meten	van	snelheid	en	intensiteit	

8.2.1. Fietstellus	
Het lokaal bestuur heeft een fietstellus ter beschikking van de provincie Antwerpen. Het lokaal 

bestuur engageert zich om minstens op 5  locaties per kalenderjaar gericht metingen uit te 

voeren. De resultaten worden aan de provincie overgemaakt voor verdere verwerking. 

8.2.2. Ongevallendatabank	
De  politiezone  Berlaar‐Nijlen  heeft  een  ongevallendatabank  opgemaakt  dewelke  continu 

wordt  bijgewerkt.  Deze  zal  jaarlijks  geraadpleegd worden  om  ongevallen met  fietsers  te 

analyseren en gevaarlijke locaties in kaart te brengen. 

8.2.3. Radarmetingen	
De  politiezone  Berlaar‐Nijlen  heeft  recent  nieuwe  telapparaten  aangekocht  dewelke  niet 

enkel snelheid en richting meten, maar ook voertuigcategorieën op basis van de lengte van de 

registratie.  Dit maakt  het mogelijk  om  het  aantal  fietsers  te meten  op  locaties waar  de 

fietstellussen niet geplaatst kunnen worden, zoals in fietsstraten. Ook kan het vrachtverkeer 

in kaart gebracht worden  langs fietsroutes om alzo het (suggestieve) onveiligheidsgevoel  in 

kaart te brengen. 

8.3. Evaluatie:	opmaak	van	een	actieplan	en	opvolging	ervan	
In kader van dit fietsbeleidsplan, wordt er ook een actieplan opgemaakt. Dit actieplan is een 

overzicht van de acties omschreven in dit fietsbeleidsplan en is terug te vinden in deel VI. Aan 
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de  hand  van  het  actieplan  kunnen  de  vermelde  doelstellingen  en  principes  eenvoudig 

opgevolgd worden. 
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9. Deel	VI:	Fietsactieplan	

Het fietsactieplan is terug te vinden in bijlage. Het is de bedoeling om dit plan jaarlijks bij te 

sturen en te evalueren. 

  

 
 
 
   


