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Fietsactieplan 2018-2024  
 

Inleiding 
 
Het is een ervaringsgegeven dat er in Asse relatief weinig gefietst wordt. Dat is vreemd omdat Asse door zijn 
gunstige ligging een enorm potentieel voor fietsers biedt. Met steden als Brussel, Aalst en Dendermonde in de buurt, 
heeft de fietser een ongekend scala van mogelijkheden binnen handbereik. Denk aan werk, winkelen, sport, cultuur, 
uitgaan en ontspanning. Zie bijlage 1 voor een bewerkte kaart van de omgeving van Asse; alles in de blauwe cirkel is 
maximaal 15 fietskilometers. Waarom 15 km? Omdat die afstand voor een beetje geoefend fietser op een sportieve 
stadsfiets of e-bike geen enkel probleem is. 
 
Een klassieke reden om niet te fietsen zijn de hoogtemeters in en rondom Asse. Gelegen op de uitlopers van het 
Pajottenland, is de ruime omgeving van Asse inderdaad allesbehalve vlak, kuitenbijters zijn er genoeg! Maar anno 
2018 bestaan daar uitstekende oplossingen voor in de vorm van e-bikes en speed pedelecs die ook steeds beter 
betaalbaar worden. 
 

 Fietspaden? Welke fietspaden? 
 
Gebaseerd op onze ervaringen als lokale fietsersbond afdeling en fervent fietsers, durven we zonder aarzeling te 
stellen dat de kernoorzaak is: het ontbreken van veilige, aangename en doeltreffende fietsinfrastructuur. Asse is een 
uitgestrekte gemeente, met meer dan 30.000 inwoners en bijzonder veel wegen. Het betreft niet enkel de gewest- 
en grote steenwegen, maar ook de landbouw- en trage wegen. Maar hoeveel acceptabele fietsroutes zijn er 
eigenlijk? Die zodanig zijn dat U uw kinderen, of bij wijze van spreken, er met een gerust hart zonder begeleiding op 
zou laten fietsen? 
 
Wij doen een poging, bewegwijzerde functionele fietsroutes zijn er niet, wel enkele niet aaneengesloten stukken 
fietspad. Helaas halen we de 10 niet: de N47 tussen de Wijndruif en gemeentegrens, N9k, F212 fase A & B (AB-
route), de Huinegem tussen de rotonde met de N9k en Zone 5 Mollem, deels Ganzebos, deels Velm, … ?  
 
Tegelijkertijd behoren de slechte mobiliteit, de vele files, het milieuvervuilende aspect en ruimtebehoefte van auto’s 
tot de grootste problemen in onze gemeente. Als vanzelfsprekend blijkt dat ook uit enquêtes en sociale media die 
gefocust zijn op Asse. Er is een oplossing, het verleden is de toekomst! De auto heeft de fiets verdrongen maar gaat 
meer en meer ten onder aan zijn eigen succes, dus daarom: 
 

 Fietsactieplan 2018-2024! 
 

Opzet fietsactieplan 
 
Onze gemeente fietsvriendelijk maken is klus die vele jaren zal duren. De uitgestrekte lintbebouwing is een feit, de 
afstanden tussen de huizen liggen vast, veel keuzen zijn reeds gemaakt. Dat maakt veel zaken eenvoudiger, maar 
andere wat moeilijker. 
 
Iedereen weet dat Rome niet in een dag gebouwd is. En Nederland, voor veilig en aangenaam fietsen toch een 
gidsland, is in de jaren 60 van de vorige eeuw reeds gestart met de uitbouw van haar bijzonder uitgebreide en fijne 
fietsnetwerk, wat nog altijd niet af is.  
 

 Moeilijk gaat ook! 
 
Daarom stellen we dit actieplan voor. Met deze stappen, die simultaan uitgevoerd kunnen worden, zijn wij overtuigd 
dat er binnen afzienbare termijn een grote progressie gemaakt kan worden. En twijfel niet, met de mate van 
vordering zal er steeds meer gefietst worden.  
 
Maakt U zich geen illusies; de verkiezing fietsgemeente van het jaar zal er niet mee gewonnen worden. Is dat uw 
doelstelling? Laat maar weten, we zullen met plezier een plan neerleggen dat vele stappen verder gaat!  
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Bijlage 1: Fietspotentie kaart 
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1. Het scheiden van fietsers en het gemotoriseerde verkeer 
 
Het merendeel van de ‘binnenbaantjes’ is absoluut ongeschikt voor intensief auto- en vrachtverkeer. Velen zijn 
zodanig smal dat 2 tegengesteld naderende voertuigen elkaar amper kunnen passeren en echt onoverzichtelijk. 
Tegelijkertijd zijn de meeste van deze baantjes een onmisbare schakel in het mobiliteitsnetwerk en de enige 
verharde weg die daardoor gebruikt worden door: voetgangers, met of zonder kinderen en/of huisdieren, fietsers, 
ruiters, motoren, landbouwvoertuigen, auto’s, bussen, vrachtverkeer, etc. 
 

 Sluipverkeer maakt de binnenbanen letterlijk moordend! 
 
Het doel is om het verkeer op de binnenbaantjes veilig en zo snel als mogelijk te herleiden naar de doorgaande 
routes. Die voor de fietsers en ander traag verkeer gescheiden zijn van het snellere gemotoriseerde verkeer. 
 
In ons model zijn de gewest- en grotere steenwegen vooral voor het snellere gemotoriseerde verkeer. Dat wil niet 
zeggen dat daar geen fietspaden dienen te zijn. Aan deze wegen liggen ook woningen, winkels en bedrijven, die 
moeten ook voor de fietser bereikbaar zijn. Maar deze fietspaden zijn in ons model vooral om de fietsers veilig naar 
het separate doorgaande fietsroute netwerk te herleiden.  
 
Onontkoombare nadelen van fietsroutes direct aan de gewest- en doorgaande steenwegen zijn: lawaai, stank, 
fijnstof, veel drukke kruispunten en veel groter risico op conflicten. Een fietsroute, ongeacht het ontwerp, naast zo’n 
weg zal nooit echt aangenaam kunnen zijn. Daarom, conflictvrije fietsroutes weg van de doorgaande routes voor 
gemotoriseerd verkeer! 
 

2. Het 30-50-70 principe: 
 
Wij pleiten voor een rigide toepassing van het 30-50-70 principe voor alle wegen die een onderhoud ondergaan, 
worden heraangelegd of nieuw aangelegd. Met het STOP-principe als dwingende richtlijn. Kort samengevat, zie 
“Vademecum Fietsvoorzieningen” voor meer detail, wil dat zeggen: 
 

 Elk ongeval is er één teveel! 
 

• 30 km/u: is het maximum voor gemengd verkeer. Maar het werkt niet om zomaar 30 km/h borden te 
plaatsen aan een baan die gebouwd is om 50 of 70 km/h te rijden. Er moeten gevoelsmatige en natuurlijke 
factoren zijn om de snelheid daadwerkelijk te beperken 

• 50 km/u: Aangereden worden met dat soort snelheden mag niet onderschat worden, fietsers hebben geen 
kreukelzones en airbags. Een feit uit de ambulanciersopleiding: Een aanrijding met een wagen aan 50 km/u 
is te vergelijken met een val van de 4de verdieping; dodelijk.  

o Bij dit snelheidsregime dienen de fietsers te beschikken over tenminste een aanliggend fietspad aan 
de beide zijden dat verhoogd is. Verhoogd opdat het niet als uitwijkstrook gebruikt wordt.  

o Een daadwerkelijk fietspad, dus geen gecombineerd fiets- en voetpad, dat voldoende breed is. De 
snelheidsverschillen tussen fietsers en voetgangers zijn veel te groot.  

o Bij kruispunten moet er een veilige oversteek zijn, voor alle fietsstroken, met behoud van voorrang 
en veilige midden-eilanden bij oversteek van drukke wegen.  

• 70 km/u: het fietspad moet vrij liggend zijn in een eigen bedding aan de beide zijden en een vaste 
afscheiding van de hoofdbaan te hebben. De afscheiding is essentieel. Herkent U het gevoel niet? Probeer 
het eens uit, neem al fietsend de N9 eens tussen de Wijndruif en Asse-Terheide tijdens een drukke spits; 
heen en terug. Fiets vervolgens via N47 naar Mazenzele en ervaar het verschil. 

o Een daadwerkelijk fietspad, dus geen gecombineerd fiets- en voetpad, dat voldoende breed is. De 
snelheidsverschillen tussen fietsers en voetgangers zijn veel te groot.  

o Bij kruispunten moet er een veilige oversteek zijn, voor alle fietsstroken, met behoud van voorrang 
en veilige midden-eilanden bij oversteek van drukke wegen.  

Tweerichtings fietspaden zijn in het algemeen af te raden tenzij deze een weg op zichzelf vormen. Indien deze in de 
buurt van een andere weg liggen, zeker met intensief gemotoriseerd verkeer en/of opritten, dan zijn er veel risico’s.  
Slechts weinig fietsers zullen zich veilig voelen op een dergelijk fietspad, met reden. 
 



9-3-2018 Fiets-actieplan 2018-2024 Pagina 4 

3.  Aanleg van een functioneel fietsroutenetwerk  
 
Bijlage 2 bevat een uitgewerkt voorstel voor een functioneel fietsroutenetwerk dat Asse verbindt met haar 
deelgemeenten, de deelgemeenten onderling en aangrenzende gemeenten. 
 

 Fietsen is van nature leuk en ontspannend! 
 
De enige route die over een niet bestaande weg loopt, betreft delen van de F212 fietssnelweg. Alle andere 
gebruiken bestaande residentiële straten, landbouw- en trage wegen. Het komt erop neer dat deze wegen prioritair 
voor de fietser worden ingericht. In meerdere gevallen is het gebruik van de auto voor lokale verplaatsingen niet 
verboden, maar op deze routes is de auto te gast en past zich aan. Het spreekt voor zich dat er voorzieningen komen 
om overdreven snelheid door bestuurders effectief te voorkomen. 
 
Dit functionele fietsroutenetwerk moet de ruggengraat vormen van het bovenlokale fietsroutenetwerk. De 
bovenlokale fietsroutenetwerken worden regelmatig geëvalueerd door de diverse instanties en zijn dus zeker geen 
statisch gegeven. Zoals bekend zijn er heel wat subsidiemogelijkheden voor deze routes. 
 
De belangrijkste routes zijn: 

• F212 (AB-route); conform aan in media gepubliceerde plannen maar uiteraard met een fietsbrug naast het 
spoorviaduct in plaats van een gelijkvloers kruispunt met de N9 voor Industriezone Doornveld. En een 
volwaardige fietstunnel aan het station van Asse waarin fietsers niet hoeven af te stappen. 

• F220 (AAAB-route) naar Aalst; via Assestraat (tussen containerpark en Asse-Terheide), Woestijnweg en 
Grotendriesstraat. Zeker ook vereenkomen met de gemeente Aalst. Op het grondgebied van Aalst vormt de 
Affligemdreef de ruggengraat van deze route, deze is reeds voorzien van een goed fietspad. 

• Mollem - Merchtem; via Mollemseweg en Kouter 

• Opwijk; via Prieelstraat, Koereit, Paddenbroeken en zo verder 

• Van Mollem naar Opwijk; via Sleeuwagen en Mansteen 

• Hekelgem/Affligem; via Neerheide en Oude Baan 

• Asbeek – Liedekerke/Denderleeuw; via trage weg 82 en Pullewouwe  

• Ternat; via Vijverstraat, Terlindevijverstraat, Hoogpoort, Mazier en Groenstraat. Dus niet via de N285 

• Bekkerzeel – Groot-Bijgaarden (Dilbeek); via F212, Poel, Boterberg en Kleistraat 

• Ternat - Ganshoren; via F212 en Brusselsesteenweg 

• Kobbegem – Meise; via Lindendries en Heierveld 

• Van Ternat naar Relegem - Wemmel; via Poverstraat     
 
De OMA-route, tussen Asse, Merchtem en Opwijk, min of meer langs de spoorlijn, zit er niet bij. Dat is geen 
vergissing, voor ons heeft deze route een te beperkte toegevoegde waarde. We zouden liever zien dat het geld en de 
moeite hiervoor aan andere routes besteed wordt. 
 
Al deze routes worden voorzien van een eenvoudige maar effectieve wegbewijzering expliciet voor de fietsers. 
Gewoon een bordje met de naam van de navolgende deel- en randgemeenten en bij voorkeur ook het aantal 
resterende kilometers. Enkele voorbeelden: 
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4. Creëren van veilige schoolomgevingen  
 
Alle scholen – kleuter, primair, secundair – moeten een veilige haven zijn voor fietsers en voetgangers, ongeacht de 
leeftijd. Lang niet alle kinderen en jongeren worden met de auto naar school gebracht. Kijk maar eens hoeveel 
fietsen er staan bij de scholen. Enkel aan het station van Asse zijn er meer! 
 

 Jong geleerd is oud gedaan! 
 
Per school moet een uitgebreide analyse uitgevoerd worden en de haalbaarheid onderzocht worden vanuit het 
standpunt van de kwetsbare weggebruiker.  
 
We gaan hier niet in detail maar lanceren uitsluitend de basisgedachte: 

• Voorzie een autoparking in de buurt van de school, maar niet voor de deur. Die frisse ochtendwandeling van 
een paar minuten gaat voor de forens qua totale reistijd van woonst tot werk het verschil niet maken. Dat in 
tegenstelling tot de leefbaarheid en veiligheid in de buurt van de schoolpoort, die zal er fors op vooruit 
gaan!  

 

5. Voorzien van fietsenstallingen  
 
Voor functionele verplaatsingen is fietsen op zich niet het doel maar het middel. Verplicht elk bedrijf, elke winkel of 
elk cluster van winkels, elke openbare instelling, De Lijn om bij elk bushokje, etc, om een adequate fietsstalling te 
voorzien. Het adequate betreft zowel het aantal als ook het type beugel. Het hoge type is aangewezen waarbij het 
frame eenvoudig met een extra slot vastgemaakt kan worden. Dat maakt diefstal moeilijker en voorkomt dat een rij 
van fietsen kan omvallen als dominostenen. Dit is het minimum, wij stellen dat vele instanties ook verplicht kunnen 
worden een overdekte stalling te voorzien. Bij het treinstation hoort een integraal bewaakte fietsenstalling.  
 

 Vele steden en gemeenten bewijzen dat dit actieplan mogelijk is! Asse ook?  
 

6. Opstellen van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan  
 
Het meest recente bestaande plan is op fundamentele punten niet toereikend, bevat geen timing en is niet meer 
actueel.  
 
Om als solide basis te kunnen fungeren voor een integraal en effectief fietsbeleid, zouden minimaal de volgende 
elementen erin opgenomen en/of geactualiseerd moeten worden: 

• Grote update van bovenlokale fietsroutes op basis van rigide scheiding van routes voor fietsers en 
gemotoriseerd verkeer zoals voorgesteld in deze nota 

• Timing  

• Begroting 

• Oprichting van een fietscommissie die dit kan volgen (met schepen-technische dienst-politie-fietsersbond) 

• Een jaarlijks fietsrapport met tevredenheidsenquête 

• Regelmatige fietstellingen 

• School- en fietsroutekaarten 

• Fietsstallingen bij winkels, openbare instellingen, aan haltes van De Lijn, … 
  

  Een betere mobiliteit maakt een beter Asse!  
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Bijlage 2: Gewenste fietsroute’s 
 


