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Mobiliteit 
 

De provincie zet verder in op duurzame verplaatsingen en een versnelde aanleg van het functionele 

fietsroutenetwerk. Het behelst de uitbouw van een fijnmazig provinciaal fietsnetwerk, de uitwerking van een trage 

wegennetwerk en het faciliteren en stimuleren van duurzame mobiliteit.  

De burger verwacht antwoorden op de klimaat - en mobiliteitsuitdagingen. Het uitwerken van duurzame 

alternatieven, zoals fietsnetwerken met fietssnelwegen, liggen op het kruispunt van deze uitdagingen en verdienen 

de absolute prioriteit. De provincie is het fietsbestuur bij uitstek. 

 

1. Duurzame mobiliteit 
De provincie faciliteert en stimuleert op verscheidene manieren het gebruik van duurzame vervoersmiddelen voor 

verplaatsingen.  

We blijven inzetten op educatieve initiatieven en het aanbieden van educatieve materialen. We gaan maximaal 

voor het bekomen van synergiën tussen onze educatieve materialen en andere door de dienst geleverde producten. 

De provincie blijft de huidige projecten en initiatieven ter stimulatie en facilitering van duurzame functionele 

verplaatsingen verder ondersteunen en opschalen waar gewenst. Zo zetten we verder in op de actieve promotie 

van fietsen en fietssnelwegen. We ondersteunen gemeenten en steden met het opmaken van fietsbeleidsplannen. 

Het projectenfonds biedt ondersteuning voor innovatieve en duurzame projecten. Het scholenfonds biedt 

ondersteuning aan scholen voor het uitvoeren van duurzame mobiliteitsplannen. 

Naast de huidige initiatieven en projecten rond duurzame mobiliteit plaatsen we enkele klemtonen omtrent het 

ontwikkelen van een duurzamer woon-werkverkeer. De huidige mobiscan en de testkaravaan bundel we en bieden 

we als een compleet pakket aan aan bedrijven en andere instellingen. We investeren in kwalitatieve dienstfietsen.  

We stellen onze expertise ter beschikking en leveren een actieve bijdrage aan het tot stand komen van 

gebiedsgerichte mobiliteit. Als intermediair bestuur vervult de provincie een actieve rol inzake duurzame mobiliteit, 

specifiek wat betreft voet- en fietsinfrastructuur en woon-werkverkeer. 

 

2. Functioneel fietsnetwerk 
Het functionele fietsroutenetwerk bestaat uit het fijnmazige lokaal en bovenlokaal netwerk (LFF en BFF) en uit 

fietssnelwegen.  

De steden en gemeenten leggen zowel de lokale als bovenlokale functioneel fietsroutenetwerken aan en beheren 

die ook. De provincie subsidieert beide fietsroutenetwerken.  

De provincie legt de fietssnelwegen aan en draagt deze daarna over aan de gemeenten voor het beheer. De dienst 

mobiliteit bezit de kennis en expertise en rolt deze fietssnelwegen effectief en kostenefficiënt uit. Fietssnelwegen 

ouder dan twee jaar zijn echter niet meer conform het nieuwe fietsvademecum zoals opgesteld door Vlaanderen. 

Heraanleg van bepaalde segmenten dringt zich op.  

We verbeteren gevaarlijke overwegen en meten de kwaliteit van de trajecten met een meetfiets. We zorgen voor 

eenduidigheid in de wegcode waarbij fietsers voorrang genieten op het hele traject van de fietssnelweg.  

We krikken de ambities omtrent de uitbouw van het fietssnelwegennetwerk fors op. 
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3. Trage wegen 
Sinds 2009 werken we voor het provinciaal beleid trage wegen samen met de vzw’s Regionale Landschappen en 

Trage Wegen vzw. We ronden in 2020 de eerste fase van het uitwerken van een trage-wegenplan af. Deze fase 

bestaat uit het opmaken en in kaart brengen van dit netwerk. Ongeveer de helft van de gemeenten die opgenomen 

zijn in het voorlopige trage wegenplan zijn al bezig met de uitvoering ervan. De provincie voorziet in subsidiering 

van de gemeenten voor deze projecten. 

Het provinciale beleid trage wegen wordt dan ook verdergezet. De doelstelling voor 2020, het uitwerken van het 

trage wegennetwerk, zullen we halen. Als doelstelling voor 2025 streven we de gemeente-overschrijdende 

ontsluiting van dit bovenlokaal trage wegennetwerk na. We stimuleren gemeenten om bij nieuwe woonprojecten 

aandacht te hebben voor de aanleg van trage wegen en de aansluiting op het netwerk. 

  


