
 

Fietsersbond Berchem vraagt comfort 
 
Misschien bent u deze tekst beginnen lezen omdat u in de titel hierboven iets niet ziet staan. Fietsers 
horen toch enkel bezorgd te zijn om “veiligheid”? Is alles nu zo veilig dat we pretentieus aan “comfort” 
beginnen denken? Niet dat we door comfort te vragen, de veiligheid vergeten. Bovenop een motorkap 
of onder een vrachtwagen is het immers niet comfortabel. We vragen u dus heel wat meer: vergroot 
onze comfortzone alstublieft! 
Waarom we meer vragen dan veiligheid?. Waardoor wordt men verleid bij de keuze tussen auto, fiets, 
bus, wandelschoenen, step, paard of de rug van papa? Kort gezegd, hierdoor:  
 
 
1. Op weg naar school. 

In Berchem zijn momenteel heel wat fietspaden, maar slechts een klein deel daarvan zijn een 
voorbeeld van comfort. Wij willen in en rond Berchem super-fietspaden naar scholen en andere 
bestemmingen voor kinderen. Voor de jeugd moet fietsen de comfortabelste, veiligste en snelste 
manier zijn om op school, in de sportclub of bij de jeugdbeweging te geraken. De middelbare 
scholen in Berchem trekken jongeren aan vanuit de ruime omgeving. Voor deze langere 
verplaatsingen moet de fietsinfrastructuur aangepast en duidelijk leesbaar zijn. In de directe 
omgeving van de scholen willen we dat het districtsbestuur het concept “Schoolstraten” invoert. 

 
 
2. De breedte van fietspaden.  

Willen we meer mensen op de fiets, dan 
moeten  de fietspaden voldoende breed 
en comfortabel zijn zodat fietsers elkaar 
kunnen inhalen of kruisen zonder elkaar 
in gevaar te brengen. Door de hogere 
snelheid van elektrische fietsen moeten 
fietspaden breder zijn dan wat we nu 
tegenkomen in Berchem. Uiteraard zijn 
fietswegen vrij van obstakels zoals 
geparkeerde auto’s, verkeersborden, 
werfmodder, put- deksels, grofvuil, ...  
Kijk naar de fietsverplaatsingen tijdens de 
ochtendspits op en rond de Mechelse- 
brug, en vooral: probeer het zelf eens uit. 
Tel er ook het aantal rijstroken en meet de 
breedte van de fietspaadjes. Deel deze 
vooral niet door elkaar, want dan wordt u geteleporteerd naar een tijdstip eind jaren ‘60 toen men 
dacht dat er geen grenzen bestonden voor autoverkeer. 
Door een tekort aan veilige oversteek- plaatsen kiezen veel fietsers ervoor om de fietspaden in 
twee richtingen te gebruiken, ook als deze niet ontworpen zijn om grote aantallen fietsers in twee 
richtingen te verwerken. Hier eisen we duidelijkheid: of aan elke kant voldoende brede 
tweerichtingsfietspaden (5 meter breed bij hoge intensiteit), of voldoende comfortabele 
oversteekplaatsen. Allebei is nog beter. 

  

1 Mechelsebrug met te smal fietspad en teveel 
autorijstroken 



 

3. Welk comfort bieden onze fietspaden?  
Drempels, putten, plassen, bochten, 
goten, overbodige paaltjes, losliggende 
klinkers, kasseien, drukknoppen, 
wachttijden, ...  
Waarom zouden we het allemaal 
opsommen als u dit naast de deur op 
korte tijd zelf kunt ervaren? Veel 
fietspaden zijn al geasfalteerd maar het 
is nog niet overal zo. Het gebruik van  
betonstenen is te vermijden omdat deze 
na een tijd verzakken. 

 
 
  
  
 
4. Ruimer dan fietspaden zijn fietsroutes.  

Doorheen Berchem loopt de districtenroute. In het ontwerp hiervan ontbreekt een comfortabele 
fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorweg tussen Fruithoflaan en Zilverbeeklaan. Berchem 
moet erop aandringen dat deze opgenomen wordt in de districtenroute. De verloederde 
fietstunnel ter hoogte van de Berchemstadionstraat is al jaren aan vervanging toe. 
 
 

5. Een duidelijke bewegwijzering.  
Fietsers die de omgeving niet kennen, moeten vlot en veilig hun bestemming kunnen bereiken. 
Een duidelijke bewegwijzering is een noodzaak. Een duidelijke fietskaart van het district is hierin 
onontbeerlijk waarbij fietsparkings of stallingen, winkelcentra, fietscafé ’s, fietswinkels, openbare 
diensten, enz. op aangeduid zijn.  

 
 
6. Kruispunten op fietstrajecten. 

Voor fietstrajecten zien we heel wat problemen aan de kruispunten, met als schoolvoorbeeld die 
op de Singel. Kruispunten en hun omgeving zijn momenteel eenzijdig op autoverkeer gericht, 
maar ze zijn onvermijdelijk voor fietsers. Ze moeten dus op korte termijn totaal anders 
heraangelegd worden. Ook de zichtbaarheid van fietsers is hierbij essentieel: stop ons niet weg 
achter geparkeerde wagens in de omgeving van kruispunten. Kruispunten moeten worden 
ingericht op maat van een kind. Elk kind moet elk kruispunt kunnen oversteken zonder in conflict 
te komen met ander verkeer, zonder op knoppen te hoeven drukken. Elk kruispunt moet 
leesbaar zijn voor elke weggebruiker. We dringen dus aan op het radicaal herdenken van 
kruispunten, met in het achterhoofd het steeds groter wordende aandeel van de fiets in de 
mobiliteit. 
 

2 Hobbelig Fietspad in Oogststraat 



 

7. Verkeerslichten 
De voorbije jaren zijn her en der verkeers- 
lichten uitgerust met drukknoppen voor 
fietsers. Geen enkele fietser ziet daar tot nog 
toe enig voordeel in. Het is zelfs gevaarlijk bij 
rechts afslaand verkeer waarbij meestal het 
voetgangerslicht op rood staat terwijl de 
fietser groen heeft. Een autobestuurder ziet 
niet het groene fietslicht, ongevallen 
gegarandeerd. Als alternatief willen we een 
hogere frequentie (kortere cyclus) van alle 
verkeerslichten. Dit leidt tot rustiger verkeer, 
minder uitstoot, minder overtredingen. Wie 
weet dat de wachttijden kort zijn, is minder 

geneigd om nog even snel door oranje (of vers rood) te vliegen. Bij hogere frequentie zullen ook 
minder ophopingen van fietsers ontstaan die het fietsverkeer in de andere richting belemmeren. 
Een hogere frequentie van de verkeerslichten zal gepaard moeten gaan met een compacter 
ontwerp van de kruispunten. Voor fietsers worden opstelstroken en alle richtingen groen dan 
mogelijk, wat bij grote aantallen fietsers de afhandeling van het verkeer vlotter maakt dan een 
fietspad dat alle afslaand autoverkeer blokkeert.  

 
 
8. Fietsstallingen. 

Een comfortabele fiets is veilig: goede 
remmen, wel of geen vering, versnellingen, 
krachtig licht, ... We vinden die dus graag in 
dezelfde goede staat terug, we stallen onze 
fiets graag veilig. Zowel het kort parkeren 
vlak bij onze bestemming, als het stallen bij 
ons thuis moet dus aandacht krijgen. Velen 
van ons beschikken niet over een garage. 
Graag zien we dus een overvloed aan 
buurtstallingen of fietstrommels verschijnen. 
En waarom geen fietsparkings bij openbare 
bestemmingen? Op een autoparkeerplaats 
passen gemakkelijk acht fietsen. 
 

 
 
9. Werfsignalisatie 

Wat betreft werfsignalisatie wordt de fietser duidelijk nog steeds beschouwd als tweederangs 
weggebruiker. Bordjes “fietsers hier afstappen” bewijzen dat er gebrek is aan comfort en 
voorzieningen voor fietsers, en dit ontmoedigt fietsgebruik. 
 
 

10. Meten van fietscomfort en samenwerking met Fietsersbond 
Opmeten van fietscomfort in Berchem omdat dit recht evenredig is met fietsgebruik. Het district 
investeert in sensibileringscampagnes om meer bewoners op de fiets te krijgen. Voor de 
automobilisten zijn fietsers geen tweederangs verkeer. Het nieuwe districtsbestuur spreekt met 
de Fietsersbond een werkwijze af voor advies van dagelijkse fietsers omtrent fietscomfort in de 
breedste zin bij alle ingrepen die te maken hebben met mobiliteit.  

 

3 Blijkbaar te weinig stallingen op de Gitschotellei 



 

Als Fietsersbond verwachten we dat alle kandidaten voor de districtsraad van Berchem zich 
hierachter scharen. Dit niet enkel met de middelen die het district ter beschikking heeft, maar ook 
door hiervoor te lobbyen op andere niveaus en bij andere instanties: 
 
We vragen niet enkel wat u als politicus zou willen doen als u verkozen wordt, we willen ook weten 
wat u als burger wilt doen, of reeds doet. Wat betekent de fiets in uw eigen verplaatsingsgedrag? We 
hebben begrip voor wie de fiets helemaal niet gebruikt. Diversiteit mag immers ook op dat vlak. We 
hebben echter heel wat minder begrip voor wie politieke ambities combineert met een eenzijdige kijk 
op verplaatsingsgedrag, namelijk vanuit het perspectief van de automobilist. Niet omdat we 
onverdraagzaam zijn, wel omdat we toekomstgerichte politici willen. Immers, meer mensen op de fiets 
betekent een enorm gezondheidsvoordeel, een aangenamere woon-, werk- en winkelomgeving, meer 
leven op straat en dus meer sociale controle, een vlottere bereikbaarheid, minder stress, kortom: een 
exponentiële verbetering van de levenskwaliteit. 

Bent u bereid om van de toekomst het heden te maken? We horen het graag. 
 
 
Fietsersbond Berchem 
 
berchem@fietsersbond.be  

mailto:berchem@fietsersbond.be

