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INLEIDING 

 

Deze nota is een synthese van de resultaten van de Fietsbarometer in de gemeente 

Brasschaat. De geïnventariseerde gegevens zijn talrijk en omvatten een breed spectrum 

aan informatie die de veiligheid en het comfort van de fietser en de beschikbare 

infrastructuur objectief in beeld brengen. We stellen deze gegevens niet integraal voor, 

maar ze zijn wel beschikbaar op de dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen om 

antwoord te bieden op specifieke vragen over fietsbeleid in uw gemeente/stad. 

 

In een begeleidende nota leggen we graag de diversiteit van deze gegevens en 

methodiek van scorebepaling en registratie uit. 

 

Team Fietsbeleid 

Dienst Mobiliteit provincie Antwerpen 

T: 03 240 66 25 

E: fietsen@provincieantwerpen.be 

W: http://www.provincieantwerpen.be/  

 

 

 

file://ddbroot/s03_data01$/DREM/2_DMOB/2_6_Studie_Onderzoek/2_6_2_Mobiliteit/Fietsbarometer/2_Audits/Brasschaat/fietsen@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/beleid/leefomgeving/fietsen.html
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DE PROVINCIALE FIETSBAROMETER 

 

 
 

De Provinciale Fietsbarometer bundelt informatie over de veiligheid, het comfort en het 

gebruik van 3000 kilometer fietsroutes.  

De Provinciale Fietsbarometer meet verschillende elementen die impact hebben op de 

fietser van vandaag en de fietser van morgen. Meer mensen op de trappers krijgen gaat 

alleen door een integrale aanpak door belangrijke factoren te inventariseren en te 

analyseren. De Provinciale Fietsbarometer gebruikt hiervoor vier unieke 

gegevensbronnen.  

Enquêtes registreren de gebruikservaring en het profiel van de fietsers. De 

resultaten en de verbetersuggesties laten zien waar er opportuniteiten liggen om het 

fietsbeleid naar een hoger niveau te tillen. Inzicht in routekeuze en afstanden die fietsers 

af leggen toont het potentieel van nieuw te bouwen of te verbeteren fietsverbindingen.  

Veilig kunnen fietsen blijkt een hoofdreden bij niet-fietsers en vormt het argument om 

nog te veel voor de auto als verplaatsingsmiddel te kiezen. De fietsbarometer leert uit 

fietsongevallen: zijn er ‘zwarte punten’ en is de infrastructuur mee oorzaak van deze 

ongevallen? 

De audit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (hierna BFF) met de 

meetfiets geeft een duidelijk objectief beeld van de kenmerken en kwaliteit van de 

aanwezige fietsinfrastructuur, maar ook van de weginfrastructuur waar de fietser zich 

in gemengd verkeer bevindt. Voor het uitvoeren van de audit sloot de provincie 

Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst af met de Fietsersbond. De Fietsersbond 

rijdt in opdracht van de provincie Antwerpen de BFF-routes in elke gemeente met de 
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door de Vlaamse overheid gecertificeerde meetfiets en maakt de geïnventariseerde 

gegevens over aan de provincie Antwerpen. 

Fietstellingen geven inzicht in het aantal fietsverplaatsingen op één bepaalde locatie 

en in de evolutie van fietsverplaatsingen door de gegevens van verschillende jaren te 

vergelijken. Daarnaast kunnen we de verschillen in fietsgedrag tussen de verschillende 

regio’s in kaart brengen. Waar grote aantallen fietsers rijden, is een breder fietspad 

nodig. Kennis over het aantal fietsers op een route kan bovendien objectief de noodzaak 

aan een fietsbrug of fietstunnel aantonen. 
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1 Procedure Fietsbarometer 

 

 

De fietsbarometer wordt ontwikkeld om het fietsbeleid op een objectieve manier te 

sturen. Hij biedt een diagnose op het BFF. 

We presenteren een synthese van de resultaten voor Brasschaat en bieden ook een 

rapport aan.  

De gemeente kan de provincie om meer details of meer gerichte adviezen vragen. Ruwe 

en verwerkte data of specifieke verkeerskundige of ruimtelijk-technische adviezen kan je 

vragen via fietsen@provincieantwerpen.be. 

Bij de opvolging van aanbevolen acties kan de provincie je ook helpen o.a. bij de aanleg 

van fietsinfrastructuur, hoe en waar te markeren, of bij het nemen van maatregelen om 

gemengd verkeer fietsgeschikter te maken.  

De provincie kan je ook bijstaan bij het opstellen van subsidiedossiers. Via deze link vind 

je alle basisinformatie betreffende het Fietsfonds. 

Tot slot vragen we de gemeente ook om kennis te nemen van dit rapport en ons op de 

hoogte te brengen van de acties die de gemeente onderneemt om de aanbevelingen op 

te volgen.  

  

Figuur 1: stappenplan/procedure fietsbarometer 

mailto:fietsen@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/voor-lokale-ambtenaren/subsidies-voor-lokale-ambtenaren.masterdetail.html/p_tag_filter/provantonline/thema/leefomgeving.html/p_detail_url/nl/drem/dienst-mobiliteit/subsidies/fietsfonds.html
http://www.provincieantwerpen.be/voor-lokale-ambtenaren/subsidies-voor-lokale-ambtenaren.masterdetail.html/p_tag_filter/provantonline/thema/leefomgeving.html/p_detail_url/nl/drem/dienst-mobiliteit/subsidies/fietsfonds.html
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2 Aanbevelingen van de provincie:  

Vanuit de analyse van de data die we voor de gemeente Brasschaat verzamelden, geven 

we graag onderstaande aanbevelingen mee. Deze lijst is niet volledig en niet alle 

beschikbare data zijn in deze korte nota opgenomen.  

 

Op basis van de resultaten van de fietsbarometer ziet de provincie Antwerpen een 

prioriteit in aanpak op onderstaande punten: 

1. Aanleg fietspad op Bredabaan van Essensteenweg tot de grens met Wuustwezel 

(samenwerkingsovereenkomst met AWV) 

2. Aanleg fietspad Kapelsesteenweg (gepland)  

3. Bewegwijzering/ aanpak Elshoutbaan (afspraak met AWV) 

Je kan als lokale overheid ook snel en met weinig middelen de leesbaarheid en 

eenvormigheid op de fietsroutes verbeteren. (zie verder 3.4) 
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3 Meetfiets 

De provincie Antwerpen sloot een samenwerkingsovereenkomst met de Fietsersbond 

voor het inventariseren en meten van fietsroutekenmerken. We verwerken deze 

gegevens in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) waarna een medewerker van de 

provincie Antwerpen de gegevens analyseert. Onderstaande figuur toont een selectie van 

de belangrijkste elementen. Wil je meer weten over de inventarisatie en de analyse? 

Lees dan zeker ook punt 2.3 en 4.1 in de beleidende nota!  

 

 

Figuur 2: meetfietsgegevens 

 

Onderstaande tabel toont de BFF-routes in Brasschaat opgedeeld in gemengd verkeer, 

enkelrichtings- en dubbelrichtingsfietspaden. De optelsom van deze drie categorieën is 

groter dan de som van het aantal km BFF-routes. Dit komt omdat de lengte van de 

rijweg met twee éénrichtingsfietspaden voor BFF slechts één maal wordt geteld. De 

eigenschappen van fietspaden aan twee zijden kunnen echter verschillen en daarom rijdt 

de meetfietser voor enkelrichtingsfietspaden wel aan beide zijden.  

 

BFF Gemeten trajecten AWV Gemeente Eindtotaal 

30 km Eenrichting 26,6 7,5 34,1 

 Tweerichting 3,5 3,1 6,6 

 Gemengd Verkeer  1,5 1,5 

 Niet gerealiseerd  0,8 0,8 

km Eindtotaal 30,1 12,9 43,0 
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3.1 Overzicht scores Brasschaat 

Onderstaand winddiagram geeft een totaalbeeld van de score voor Brasschaat in relatie 

tot de provincie Antwerpen. Conformiteit volgens het vademecum Fietsvoorzieningen 

wordt enkel bepaald op breedte en tussenbreedte van fietspaden.  De minimum vereisten 

van het vademecum komen overeen met een score van 7,5/10. 

 

 
 

Figuur 3: winddiagram met totaalbeeld van de fietsroutes in Brasschaat 

 

Globaal gezien scoren de fietspaden in Brasschaat met 6,1/10 bijna evengoed als het 

provinciaal gemiddelde. De fietspaden van Brasschaat zijn gemiddeld genomen 

onvoldoende breed (6,9/10), maar ze hebben voldoende afstand tot de rijweg (8,2/10). 

Het trilcomfort is relatief laag (4,9/10) en is direct gekoppeld aan de duurzaamheid en de 

kwaliteit van het gebruikte materiaal. De provincie raadt de gebruik van asfalt voor de 

kwalitatieve en duurzame fietspaden aan.  

Brasschaat heeft zeer weinig gemengd verkeer (1,5 km) en deze routes scoren matig tot 

slecht. Teveel gemotoriseerd verkeer of een effectieve te hoge snelheid liggen aan de 

basis van deze scores. 

 

Alle scores op alle ingemeten factoren op alle BFF-routes zijn online beschikbaar in een 

datatabel (Online Spreadsheets Brasschaat). In deze tabel kan je per routesegment 

nagaan welke eigenschappen de scores voor de route bepalen. De datatabel is opgedeeld 

in verschillende tabbladen voor gemengd verkeer, voor fietspaden, voor kruis- en 

knelpunten. De gegevens zijn sorteerbaar en filterbaar. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u060tfsdjLoFCf-unO0x2tJUbgtupH2bBzWuJ0YAvpM/edit?usp=sharing


 

 

Fietsbarometer Brasschaat 

mei 2016 11 

3.2 Scores fietsinfrastructuur 

Onderstaande kaart toont de globale score van de fietspaden in Brasschaat. Deze score is 

samengesteld uit de gewogen scores voor het trilcomfort, de breedte van het fietspad en 

de tussenafstand tussen het fietspad en de rijbaan (zie ook de begeleidende nota). Deze 

tussenafstand moet groter zijn waar er hogere snelheidslimieten zijn voor het overig 

verkeer.  

 

 

Figuur 4: Globale score fietspaden 

 

In het bijzonder de lagere score op de Kapelsesteenweg, de Brechtsebaan en op de 

Bredabaan van de Essensteenweg naar Wuustwezel valt op.  

Onderstaande kaarten tonen de verschillende elementen waarop de globale score 

gebaseerd is. Zo kan je op de eerste kaart hieronder (Figuur 5: Breedte fietspaden ) 

vaststellen dat het fietspad op deze plaatsen niet breed genoeg is. 
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Figuur 5: Breedte fietspaden Brasschaat (specifieke aandachtspunten in cirkels) 
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Figuur 6: Tussenbreedte fietspaden Brasschaat (specifieke aandachtspunten in cirkels) 

 

Voor de aangeduide fietspaden is de afstand tot de rijweg in verhouding tot de 

toegelaten snelheid te smal.  
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Figuur 7: Trilcomfort Brasschaat (fietspaden en gemengd verkeer) 

 

Er is een direct verband tussen trilcomfort en gekozen materiaal. Dat zie je wanneer je 

de kaarten op Figuur 7 en Figuur 8 met elkaar vergelijkt. Voor fietspaden toont dit 

duidelijk aan dat je bij (her)aanleg best voor asfalt kiest.  
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Figuur 8: Materiaal BFF Brasschaat 
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3.3 Scores gemengd verkeer 

Op 1,5 km van de BFF-routes in Brasschaat ligt geen fietspad en bevindt de fietser zich in 

gemengd verkeer. Fietsgeschiktheid in gemengd verkeer is in grote mate afhankelijk van 

de aanwezigheid en snelheid van het overige verkeer en de beschikbare breedte van de 

rijweg. Maatregelen om de snelheid aan te pakken of de intensiteit van het overige 

verkeer te verlagen, maakt de aanleg van fietspaden op deze routes soms overbodig. 

Online Spreadsheets Brasschaat geeft meer inzicht in de details van deze routes.  

 

 

 
Figuur 9: Eindscore Gemengd Verkeer voor fietsers in Brasschaat 

 

Eén traject in gemengd verkeer, de Papestraat, is minder fietsgeschikt omdat de 

effectieve snelheid hier hoger ligt dan 55km/u.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u060tfsdjLoFCf-unO0x2tJUbgtupH2bBzWuJ0YAvpM/edit?usp=sharing
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Figuur 10: Papestraat  

 

 

  

3,9/10 
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3.4 Beoordeling kruisingen op aandachtspunten betreffende acuut 

comfort, kwaliteit en veiligheid 

We bekeken één verkeerssituatie in Brasschaat in detail, namelijk de kruising 

Essensteenweg/Bredabaan/Sint Jobsesteenweg. 

De fietspadmarkeringen over de kruising van de Bredabaan kunnen verdwijnen, want de 

Bredabaan is de voorrangsweg. De zijstraten Nieuwpoortlei en Bierwertslei komen uit op 

ditzelfde kruispunt en in combinatie met tweerichtingsfietspaden is het risico voor de 

fietser  erg hoog. Op de oversteek aan zuidzijde van het tweerichtingsfietspad op de 

Sint-Jobsesteenweg naar de Essensteenweg, met eveneens een tweerichtingsfietspad, 

raden we aan om dubbele pijlen op beide rijrichtingen te plaatsen.  

 

Figuur 11: Essensteenweg/Bredabaan/Sint Jobsesteenweg 
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Aandachtspunten op acuut comfort 

 Acute knelpunten hebben een directe impact op het fietscomfort en kan je meestal op 

zeer korte termijn aanpakken. Op Figuur 12 zijn de geregistreerde knelpunten 

gevisualiseerd.  

 

Figuur 12: Acuut comfort en veiligheid 

 

Acuut comfort knelpunt

k Vuil op het fietspad (3)

k Groen - takken (7)

a Markering sterk vervaagd (7)

## Op- of afrijden oncomfortabel (6)

## Te nauwe doorgang (1)
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Figuur 13: Rotonde Augustijnslei/Hoogboomsteenweg (zie Figuur 12 – rode cirkel) op 

markering vervaagd, op en afrijden oncomfortabel, fietspad aanliggend op een rotonde - 

conflictpunt tweerichtingsfietspad op rotonde, tweerichtingsbypass zonder dubbele 

pijlmarkering) 

 

 
Figuur 14: Kruising Bredabaan - Essensesteenweg - Sint Jobsesteenweg (zie Figuur 12: 

blauwe cirkel) afrijden oncomfortabel 
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Markeringen en voorrang  

 

Figuur 15: Markeringen en voorrang 

 

De eenvormigheid van markeringen van fietspaden op kruisingen verhogen de 

verkeersveiligheid. Zowel fietser als automobilist krijgen een duidelijk signaal over de 

voorrangsregeling en kunnen hun gedrag hierop afstemmen. Een GIS analyse op de 

inventarisatiegegevens van de meetfiets maakt dit visueel duidelijk op kaart. Op Figuur 

15 zijn de kruisingen gevisualiseerd met een juridische tegenstrijdigheid tussen 

fietspadmarkering en voorrangsregeling. Zo zijn de omgekeerde driehoeken locaties waar 

een fietspadmarkering werd gecombineerd met een rijweg zonder voorrangsregeling. De 

gele ruit staat op een locatie waar een fietspad langs een voorrangsweg niet werd 

doorgemarkeerd. De richtlijnen in het vademecum Fietsvoorzieningen vragen immers het 

omgekeerde: 

“De fietser op de voorrangsweg heeft ook voorrang op het kruispunt zelf. Dit wordt 

benadrukt door een zo duidelijk mogelijke continuïteit van de fietsvoorzieningen 

(fietspad) op het kruispunt zelf: verloop in grondplan en in de hoogte, eventuele 

markeringen en /of eigen verhardingsmateriaal en kleur. De fietspadmarkering (twee 

evenwijdige witte onderbroken lijnen) wordt doorgemarkeerd over het kruispunt.”…. 

en  

“Omwille van dezelfde reden waarvoor geen fietspadmarkering wordt aangebracht dwars 

over de voorangsweg … wordt/worden het /de fietspad(en) evenmin doorgetrokken over 

het kruispunt met voorrang aan rechts. Deze doortrekking gebeurt niet met de 

fietsmarkeringen, en evenmin met de eigen fietsmaterialen en kleur, om verwarring te 

vermijden.” 

Aandachtspunten voorrang

Voorrang - geen markering

##

Geen voorrang - gemarkeerd
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In het kader van de doelstelling van de fietsostrades is voorrang voor de fietser op deze 

routes gewenst en onderwerp van een studie “Fietser in voorrang”. Een studiebureau in 

opdracht van het Vlaamse Fietsberaad voert deze studie uit in samenwerking met de stad 

Mortsel en de provincie.  
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Ontbrekende tweepijlmarkeringen 

 
 

 

Figuur 16: Tweerichtingsfietspad op kruisingen niet met pijlen gemarkeerd 

 

Ter hoogte van de fietsoversteek op de Miksebaan (bushalte Kerk), de kruising 

Miksebaan – Elshoutbaan en de ingang van de Sportoase zijn drie fietsoversteken buiten 

de voorrang voorzien. We raden aan om tweerichtingspijlen (eventueel met fietslogo) op 

het wegdek te plaatsen, één pijlenpaar per rijrichting.  

 

  



 

 

Fietsbarometer Brasschaat 

mei 2016 24 

Doorstroming 

 

 
Figuur 17: Doorstroming 

 

De meetfiets registreert de verkeerslichten, opstelstroken, fietslichten, conflictvrije 

inrichting, voorstartgroen, vooruitgeschoven fietspaden, samen met de wacht- en 

groentijd aan alle lichtgeregelde kruisingen. Brasschaat heeft 10 lichtengeregelde 

kruisingen met aparte fietslichten. 3 hiervan werken met een drukknop. Aan de 

Essensteenweg/Bredabaan/Sint-Jobsesteenweg wacht je als fietser het langste. Aan een 

gemiddelde snelheid van 15km/u en met alle lichten op groen rij je van de grens met 

Wuustwezel (A) naar de grens met Antwerpen (B) over de Bredabaan (9,6km) in 38 

minuten. Met alle lichten op rood rijdt de fietser hier slechts 3 minuten extra.  

 

 

 

 

  

50 sec wachttijd (langste) 

B 

A 

van A naar B is 9,6 km 

aan 15km/u: 38 minuten 

overal rood: + 3 minuten 
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4 Fietstellingen 

Brasschaat ondertekende onlangs de 

samenwerkingsovereenkomst om mee fietsen te tellen. Op een 

workshop kan je leren hoe dit op een efficiënte manier uit te 

voeren. Die workshop vindt plaats in het Provinciehuis in 

Antwerpen. 

Alle fietstelgegevens van de provincie, inclusief de permanente 

tellers, kun je op het online digitale platform raadplegen (mail 

voor toegang naar fietsen@provincieantwerpen.be met 

onderwerp “toegang fietstellingen”).  

Fietstellingen zijn belangrijk  om de fietsintensiteiten op het BFF te registreren en op 

termijn te evalueren.  

Andere mogelijkheden zijn:  

 Dagevolutie evalueren (maximum spits, dagtotalen, gemiddelde werkdag, 

gemiddelde weekenddag) 

 Variaties in fietsgedrag op fietsostrades, functionele en alternatieve routes 

bekijken. 

 Evalueren of infrastructuur voldoet aan behoefte 

 Evalueren of de verhouding hoofd – en tegenrichting correspondeert met de 

toegelaten rijrichting en breedte van het fietspad. Herevaluatie breder kader 

indien de percentages niet corresponderen met toegelaten rijrichting. 

  

mailto:fietsen@provincieantwerpen.be
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5 Fietsongevallen in Brasschaat 2011-2013 

Onderstaande kaart (zie Figuur 18) geeft de geregistreerde 

fietsgerelateerde ongevallen in de gemeente Brasschaat weer 

voor de periode 2011-2013.  

 

In de periode 2011-2013 werden 149 fietsongevallen 

geregistreerd op 119 locaties1. Hiervan liggen 80 ongevallen op of 

binnen 50m van een BFF route.  

De gemeente Brasschaat telt 2,9 fietsongevallen per BFF km op 

het BFF. Het provinciaal gemiddelde ligt op 1,7 fietsongevallen 

per BFF km. Brasschaat is een “overgangsgebied” onder de VRIND classificatie (Vlaamse 

Regionale Indicatoren). Het gemiddelde van alle ‘overgangsgebieden’ (VRIND) bedraagt 

1,1 fietsongevallen per BFF km. Wat fietsongevallen betreft, heeft Brasschaat een hoger 

risico en lijkt het meer op een grootstedelijke rand (gemiddeld 2,8 fietsongevallen /BFF 

km). Bijzondere aandacht gaat naar de gevaarlijke punten (0 in Brasschaat) en naar de 

kruispunten  met minstens 3 geverbaliseerde fietsgerelateerde ongevallen (5, waarvan 4 

op BFF). Zie ook punt 2.2 en punt 4.2 in de begeleidende nota.  

 

Figuur 18: MOW geaggregeerde fietsongevallen in Brasschaat 2011-2013 (gevaarlijke 

punten en aantal fietsongevallen) 

                                           
1 MOW, FOD Economie Statbel (Copyright © 2013 Belgian Federal Government). 

 

1 2 

3 

4 

5 
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Alle locaties op BFF met minstens drie fietsgerelateerde ongevallen in deze periode zijn 

gelegen op kruisingen van de Bredabaan. 

1. Bredabaan–Guyotdreef-Pauwelslei  

Dit kruispunt is goed ingericht met duidelijke markeringen en een vrijliggende extra-

uitbuigende fietsvoorziening. Het verkeer is er intensief, bevindt zich in snelheidszone 

70km/u en er zijn drie bushaltes binnen een afstand van 70m van het kruispunt. 

Mogelijk zijn de wachttijden hier lang en bestaat er een verhoogde kans op 

roodlichtnegatie.  

 

 

2. Bredabaan- Rerum Novarumlei 

Het verhoogd risico voor fietsers bestaat uit de combinatie van een zeer brede 

kruising, beperkte zichtbaarheid, gecombineerd met veel fietsverkeer (schoolgaande 

jeugd) en parkeeractiviteit. 
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3. Bredabaan – Dr. Roosensplein (gemeentehuis) 

 

Van op het plein voor het gemeentehuis is het moeilijk voor de fietser om de 

Bredabaan correct over te steken. Er is slechts één optie: de oversteek met 

blokmarkeringen in twee richtingen (rode pijl hieronder). De fietser heeft er geen 

voorrang en moet wachten tot hij/zij voorrang krijgt of tot er voldoende ruimte is. De 

verkeersintensiteiten liggen hier hoog, waardoor fietsers niet gemakkelijk kunnen 

oversteken. Tegelijk is er vanop het plein zeer veel ruimte om over te steken zonder 

markering (de grote blauwe pijl), wat mogelijk leidt tot risicovolle oversteekacties. 

 

 

 

fietsstalling 
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4. Kapelsesteenweg – Schriek - Molenweg 

 

De oostzijde van Kapelsesteenweg is grondgebied Brasschaat. De BFF route kruist de 

Kapelsesteenweg kruist via Schriek en de Molenweg en verbindt de fietsostrade 

Antwerpen-Essen met Brasschaat. Op de kruising met Schriek (zoals op onderstaande 

foto) is een verhoogd risico.  

 

 
 

5. Miksebaan (N121) 

Van aan de Sint-Antoniuskerk tot en met de kruising met de Elshoutbaan, observeren we 

een reeks aan fietsongevallen. Aan de parkzijde van het Peerdsbos bevindt zich hier een 

tweerichtingsfietspad. Om van de dorpszijde op het tweerichtingsfietspad te geraken zijn 

ter hoogte van kerk en alle andere zijstraten ofwel blokmarkeringen, ofwel zebrapaden 

voorzien. Elk van de oversteken heeft een eigen problematiek, een voorrangsconflict, een 

probleem van zichtbaarheid, een verkeerslichtenregeling, maar voor alle oversteken geldt 

dat de fietser de rijweg moet oversteken, ongeacht de richting waarin hij/zij naartoe 

moet.  Optie: twee éénrichtingsfietspaden? (Zie Figuur 16). 
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6 Enquêtes in Brasschaat 

Op dit moment zijn er nog geen enquêtes waarvan de resultaten 

van toepassing zijn op de fietsroutes in de gemeente Brasschaat. 

Zie ook punt 2.1 in de begeleidende nota. 
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7 BFF in Brasschaat 

Om de conformiteit van het bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk in kaart te brengen, toetsen we het netwerk 

ook aan de richtlijnen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen. 

Wanneer een route voldoet aan deze richtlijnen, is ze ‘conform’. 

Meer informatie over conformiteit vind je ook onder punt 2.3.2 in 

de begeleidende nota. Belangrijk om weten is dat niet-conforme 

of routes zonder fietsinfrastructuur in aanmerking voor subsidie 

(zie http://www.provincieantwerpen.be/) 

 

Het aandeel conforme fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk voor het grondgebied van Brasschaat is 57 %. Dit is substantieel hoger 

dan het gemiddelde van de provincie (40%). Het aandeel zonder fietsinfrastructuur is 

relatief klein (7%) in vergelijking met de provincie Antwerpen en Vlaanderen. Hiervan is 

nog een kleiner aandeel  niet befietsbaar. Het aandeel niet-conforme fietsroutes  ligt met 

36% van het BFF dicht bij het provinciaal gemiddelde.  

 

Figuur 19: Toestand van het BFF 2016 in Brasschaat, de provincie Antwerpen en 

Vlaanderen 

 

Onderstaande kaart toont de conformiteit van het BFF in combinatie met het recreatieve 

fietsknooppuntennetwerk in Brasschaat (Figuur 20). 

http://www.provincieantwerpen.be/voor-lokale-ambtenaren/subsidies-voor-lokale-ambtenaren.masterdetail.html/p_tag_filter/provantonline/thema/leefomgeving.html/p_detail_url/nl/drem/dienst-mobiliteit/subsidies/fietsfonds.html
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Figuur 20: BFF en fietsknooppuntennetwerk in Brasschaat 
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Op onderstaand kaartje is het BFF van Brasschaat gekaderd in het grotere netwerk 

(Figuur 21). 

 

 
Figuur 21: BFF in Brasschaat en omliggende gemeenten 

  



 

 

Fietsbarometer Brasschaat 

mei 2016 34 

8 Lijst van figuren 

Figuur 1: stappenplan/procedure fietsbarometer ....................................................... 7 

Figuur 2: meetfietsgegevens ................................................................................... 9 

Figuur 3: winddiagram met totaalbeeld van de fietsroutes in Brasschaat .....................10 

Figuur 4: Globale score fietspaden ..........................................................................11 

Figuur 5: Breedte fietspaden Brasschaat (specifieke aandachtspunten in cirkels) ..........12 

Figuur 6: Tussenbreedte fietspaden Brasschaat (specifieke aandachtspunten in cirkels) 13 

Figuur 7: Trilcomfort Brasschaat (fietspaden en gemengd verkeer) .............................14 

Figuur 8: Materiaal BFF Brasschaat .........................................................................15 

Figuur 9: Eindscore Gemengd Verkeer voor fietsers in Brasschaat ..............................16 

Figuur 10: Papestraat ...........................................................................................17 

Figuur 11: Essensteenweg/Bredabaan/Sint Jobsesteenweg ........................................18 

Figuur 12: Acuut comfort en veiligheid ....................................................................19 

Figuur 13: Rotonde Augustijnslei/Hoogboomsteenweg (zie Figuur 12 – rode cirkel) op 

markering vervaagd, op en afrijden oncomfortabel, fietspad aanliggend op een rotonde - 

conflictpunt tweerichtingsfietspad op rotonde, tweerichtingsbypass zonder dubbele 

pijlmarkering) ......................................................................................................20 

Figuur 14: Kruising Bredabaan - Essensesteenweg - Sint Jobsesteenweg (zie Figuur 12: 

blauwe cirkel) afrijden oncomfortabel ......................................................................20 

Figuur 15: Markeringen en voorrang .......................................................................21 

Figuur 16: Tweerichtingsfietspad op kruisingen niet met pijlen gemarkeerd .................23 

Figuur 17: Doorstroming .......................................................................................24 

Figuur 18: MOW geaggregeerde fietsongevallen in Brasschaat 2011-2013 (gevaarlijke 

punten en aantal fietsongevallen) ...........................................................................26 

Figuur 19: Toestand van het BFF 2016 in Brasschaat, de provincie Antwerpen en 

Vlaanderen ..........................................................................................................31 

Figuur 20: BFF en fietsknooppuntennetwerk in Brasschaat .........................................32 

Figuur 21: BFF in Brasschaat en omliggende gemeenten ...........................................33 

 

file://ddbroot/s03_data01$/DREM/2_DMOB/2_6_Studie_Onderzoek/2_6_2_Mobiliteit/Fietsbarometer/2_Audits/Brasschaat/NO_BRASSCHAAT_AUDIT_BFF_20160628_DV.docx%23_Toc460829222

