
Voorstelling fietsrapport en debat fietsbeleid 
 

Woensdag 6 juni 2018, 20u – zaal Sint-Jan, bibliotheek Kontich 

 

Fietspaden                     Fietsstallingen               Binnenwegen 



Fietsbeleid 

Fietsrapport Azura 2018: Fietsbeleid 

• Een planmatige aanpak: fietsplan in mobiliteitsplan 

• Een fijnmazig netwerk inrichten: ook alternatieve routes realiseren 

• Het 30/50/70-principe als leidraad: dringend zone 30 in woonwijken 

• Hulpmiddelen bij gemengd verkeer: zone 30, woonerf, fietsstraat 

• Houd rekening met de toekomst: bredere fietspaden  

• Comfortabele fietsroutes 

• Houd fietsroutes proper en sneeuwvrij 

• Vermijd obstakels (rioleringsdeksels, putten, paaltjes, …) in fietspaden 

• Zorg voor wegwijzers 

• Draag ook zorg voor fietsers bij werken 

• Geef het goede voorbeeld 

 



Comfortmeting 

Fietsrapport Azura 2018: Comfortmeting 

Groen: vanaf 7,5/10 

Blauw: vanaf 5/10 

Rood: minder dan 5/10 

Als je op een fietspad 

klikt, krijg je extra uitleg. 



Fietsrapport Azura 2018: Comfortmeting 

Beste gemeentelijke fietspaden (vanaf 7/10): 

Slechtste gemeentelijke fietspaden (minder dan 5/10): 



Fietsrapport Azura 2018: Comfortmeting 

Het rapport bevat ook een tabel met de comfortmeting van de fietspaden langs 

gewestwegen en voor de fiestpaden die niet parallel lopen met een autoweg. 

Asfalt is meestal het meest comfortabel. 

Fietsostrade naar Hove (asfalt) scoort 8,4/10. 

Fietsostrade naar Duffel (beton) scoort 6,5/10. 

 

Maar ook asfalt moet goed aangelegd worden. Het 

wegdek van de as Moorstraat/Rijkerooistraat (asfalt) 

haalt 3,3/10. 

Fietspaden in tegels van 22 op 22 cm hebben een 

variabele kwaliteit.  

 

Het fietspad in de Kauwlei is al 20 jaar oud en staat nog 

op de vierde plaats van gemeentelijke fietspaden. Merk 

ook op dat er geen verandering is in de verharding ter 

hoogte van de kruispunten (op dat punt zelfs beter 

aangelegd dan nieuwe fietspad in Ooststatiestraat). 



Fietsrapport Azura 2018: Comfortmeting 

Voor de beoordeling van de breedte van de fietspaden 

werkten we nog met afspraken gemaakt in 2008. Zo geven we 

al 7,5/10 van zodra de minimale breedtes uit het 

Vademecum bereikt worden en 10/10 vanaf de aanbevolen 

breedtes. 

 

Het aantal fietsers stijgt. Bakfietsen zijn breder. Het 

snelheidsverschil tussen de fietsers wordt ook groter door de 

invoering van snelle elektrische fietsen. De fietspaden zullen 

dus breder moeten worden. 

Voldoende brede nieuwe fietspaden: 

 

Ooststatiestraat: 200 cm               Edegemsesteenweg: 320 cm 



Fietsrapport Azura 2018: Comfortmeting 

We hebben vier knelpuntfiches voor ontbrekende fietspaden: 

• de Villermontstraat (centrumgedeelte): aanleg lopende  

• Mechelsesteenweg: hopelijk aanleg van twee asfalten fietspaden van 

minstens 1,75 cm breed voorzien bij de werken in 2019 

• Duffelsesteenweg (deels ontdubbelen): vraag tot ontdubbeling van 

fietspaden minimaal vanaf Pronkenbergstraat tot N1, maar bij voorkeur 

vanaf rond punt met Duffelshoek tot N1 

• Vredestraat: vermoedelijk zullen er delen van voortuinen onteigend moeten 

worden om een heraanleg met fietspaden mogelijk te maken 

http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-deVillermontstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-deVillermontstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-deVillermontstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Mechelsesteenweg.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Duffelsesteenweg.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Duffelsesteenweg.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Duffelsesteenweg.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Vredestraat.pdf


Fietsrapport Azura 2018: Comfortmeting 

We hebben vijf knelpuntfiches voor fietspaden in slechte staat: 

• Koningin Astridlaan: heraanleg voorzien (vertraagd door juridische klacht)  

• Ooststatiestraat (Kauwlei-station): heraanleg voorzien   

• Edegemsesteenweg: heraanleg lopende  

• Drabstraat: belang daalt na aanleg fietstunnel 

• Doornstraat: fietspad is in slechte staat 

http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-N1.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-N1.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Ooststatiestraat_station.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Ooststatiestraat_station.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Ooststatiestraat_station.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Ooststatiestraat_station.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Ooststatiestraat_station.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Edegemsesteenweg.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Drabstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Doornstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-deVillermontstraat.pdf


Fietsparkeren 
bestaande en gewenste stallingen 

Alle publiek toegankelijke plaatsen moeten beschikken over goede 

fietsstallingen.  

Kies voor fietsbeugels die voldoende ver van elkaar geplaatst worden. Zo 

kunnen fietsen snel en vlot geparkeerd worden. Groepen kunnen twee 

fietsen tegen elkaar aan dezelfde kant van de beugel parkeren. Zo heb je 

een grote extra flexibele capaciteit (en dat aan een lagere kostprijs). 

Fietsrapport Azura 2018: Fietsparkeren 



Fietsrapport Azura 2018: Fietsparkeren 

Mooie verbetering wat betreft fietsstallingen aan warenhuizen. Alle warenhuizen 

hebben een eigen fietsenstalling. Het aantal plaatsen steeg er de voorbije 6 jaar 

van 115 tot 218 plaatsen. De situatie aan baanwinkels is veel slechter. De 

meesten hebben geen stalling. 



Te weinig stallingen in Mechelsesteenweg 

Fietsrapport Azura 2018: Fietsparkeren 

In de Molenstraat staan er op regelmatige afstand een stalling voor vier fietsen. 

Er zijn een beperkt aantal stallingen aan de kerk. Tussen Mechelsesteenweg en 

St. Martinusplein staan er 18 nieuwe stallingen. In de Mechelsesteenweg zelf 

werd één autoparkeerplaats vervangen door een fietsstalling. Er zijn duidelijk 

veel te weinig stallingen. Waarom werd hierin niet meer geïnvesteerd? 



Geen enkele stalling aan het Berkenhof 

Fietsrapport Azura 2018: Fietsparkeren 

Er zijn amper 

stallingen in Waarloos. 

Enkel ‘t Wisterke en 

drie bushalten hebben 

een fietsstalling. 



Barslechte stalling aan bibliotheek en post 

Fietsrapport Azura 2018: Fietsparkeren 



Fietsrapport Azura 2018: Binnenwegen 

Binnenwegen 
berijdbaarheid per fiets 

De totale score is 

gestegen van 61% in 2012 

tot 63% in 2018.  

In 2012 werd 16,3 km 

aan binnenweg 

geëvalueerd.  

In 2018 was dit 

opgelopen tot 22,7 km. 



Fietsrapport Azura 2018: Binnenwegen 

Netwerk van trage wegen in Waarloos 

Voor lokale verplaatsingen is er een heel netwerk van trage wegen. De 

Hessepoellei is de nieuwe hoofddrager tussen deze trage wegen. 



Fietsrapport Azura 2018: Binnenwegen 

Nog veel te veel paaltjes 

Paaltjes mogen enkel geplaatst worden als er sluipverkeer verwacht wordt. 

Zijn er geen andere alternatieven om sluipverkeer te vermijden. 

De binnenwegen tussen 

Pierstraat (aan Sint-Rita) 

en Groeningenlei worden 

veel gebruikt door 

fietsers. De aansluitingen 

tonen duidelijk dat het 

fietswegen zijn. Paaltjes 

zijn niet nodig.   

Hier werd het overtollig 

paaltje op het fietspad al 

verwijderd.  



Fietsrapport Azura 2018: Binnenwegen 

Nog veel te veel paaltjes 



Fietsrapport Azura 2018: Binnenwegen 

Nog veel te veel paaltjes 



Fietsrapport Azura 2018: Binnenwegen 

Alternatieve fietsroutes tussen wijken 

De knelpuntfiche stelt een reeks 

oplossingen voor. Een alternatief is een 

fietsroute tussen Babbelkroonstraat en 

Pastoriestraat. Zo ontstaat er voor 

fietsers een veilige alternatieve route. 

Maar de sluiproute wordt hierdoor nog 

gemakkelijker. 



Fietsrapport Azura 2018: Binnenwegen 

Noordelijke hoofdfietsroute 

Vlotte verbinding tussen UZA, 

Universiteit, Wilrijk en Edegem 

enerzijds en station Kontich en 

fietsostrades naar Lier en Mechelen 

anderzijds. Ook nuttige doorsteek 

tussen Altenawijk en Buizegem. 



Knelpunten 
de prioriteiten 

Fietsrapport Azura 2018: Knelpunten 



Fietsrapport Azura 2018: Knelpunten 

Opsplitsing per thema: 

• Gevaarlijke kruispunten: de Villermontstraat x Expresweg, de Villermontstraat x Prins 

Boudewijnlaan, vijfhoek Kontich-Kazerne en F. Maesstraat x Grote Steenweg. 

• Gemengd verkeer: winkelstraten centrum, Stationsplein, Hofstraat en Kapelstraat. 

• Ontbrekende fietspaden: de Villermontstraat 

(centrumgedeelte), Mechelsesteenweg, Duffelsesteenweg (deels 

ontdubbelen) en Vredestraat. 

• Slechte staat fietspaden: Koningin Astridlaan, Ooststatiestraat (Kauwlei-

station), Edegemsesteenweg, Drabstraat en Doornstraat. 

• Sluipverkeer: Pauwhoevestraat en Wildemanstraat en Meylweg. 

• Fietsstallingen: Mechelsesteenweg, aan bibliotheek en aan Berkenhof. 

• Fietsroutes: ontbreken van een oost-westroute aan noordzijde gemeente, naar en rond 

Zandbergen en kruising E19 nabij Zandbergen. 

• Andere: goten en boordstenen aan kruispunten, auto's parkeren deels op fietspad in 

Ooststatiestraat, te smal fietspad in Pierstraat en slechte oversteekbaarheid N1 aan grens 

met Edegem. 

http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-DeVillermontstraat_N171.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-N173.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-N173.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Vijfhoek.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Vijfhoek.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Vijfhoek.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-FMaesstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-RuimteInCentrum.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Stationsplein.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Hofstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Kapelstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-deVillermontstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-deVillermontstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Mechelsesteenweg.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Duffelsesteenweg.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Duffelsesteenweg.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Vredestraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-N1.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Ooststatiestraat_station.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Ooststatiestraat_station.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Ooststatiestraat_station.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Edegemsesteenweg.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Drabstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Doornstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Pauwhoevestraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Meylweg.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-StallingenCentrum.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-BibStallingen.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-BerkenhofStallingen.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-BerkenhofStallingen.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-OostWestRoute.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-OostWestRoute.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-OostWestRoute.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Zandbergen.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Zandbergen.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-E19.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-GotenBoordstenen.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Ooststatiestraat_centrum.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Ooststatiestraat_centrum.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Pierstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-Pierstraat.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-N1GrensEdegem.pdf
http://www.fietsrapport.be/kontich/pdf/FB2018-N1GrensEdegem.pdf


Voorstelling fietsrapport en debat fietsbeleid 
 

Woensdag 6 juni 2018, 20u – zaal Sint-Jan, bibliotheek Kontich 

 

Fietspaden                     Fietsstallingen               Binnenwegen 

Nu eerst 10 minuten pauze en daarna volgt het debat fietsbeleid 


