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Het STOP – principe  

u  STAPPEN komt eerst - vóór trappen, openbaar vervoer en de privé 
wagen 

u  Kiezen voor een “modal shift“ : minder auto 



Strategisch Voetgangersplan 
Brussels Gewest 

u  in 2040 minstens 40% van alle verplaatsingen te voet  

u  in 2020 al 35% van alle verplaatsingen te voet. 

u  >> top voetgangerssteden 



Voetgangerszone Brussel 

u  IRIS II-plan : tegen 2018 minstens 20 km voetgangerszones – tegen 
2040 minstens 40 km.  

u  29/6/2015 : van 28 >> 50 hectaren 



Strategische visie 



Mobiliteitsplan Gent 

u  Ook streefcijfers  

     voor stappen 



Voetgangersgebied Gent  

u  35 >> 50 hectaren 

u  Ook woonerven, leefstraten,  

     schoolstraten, speelstraten 



Vlaams Vademecum 
Voetgangersvoorzieningen 

u  eerste rudimentaire Stappen - Plan in Vlaanderen 

u  een handleiding met aanbevelingen.  

u  geen actieplan met doelstellingen 

u  Dateert van 2003 (minister Gilbert Bossuyt) 



Masterplan Gehen (OOST.) 

u  < < Europees Groenboek  

     “Een Nieuwe Stedelijke Mobiliteitscultuur” (2007) 



Masterplan Gehen 

u  Voorrang voor de behoeften van het voetgangersverkeer : onze 
kernen en wijken herdenken in functie van de voetganger 

u  Versterking van de bereikbaarheid voor allen, inz. voor wie te voet 
komt, inz. voor wie minder goed te been is 

u  Verhoging van leef- en omgevingskwaliteit van straten en pleinen 

u  Bevordering van een gezonde bevolking in een gezonde 
leefomgeving 

u  Versterking van lokale handel en diensten 

u  Bescherming van de zwakste weggebruikers 

u  Een participatieve planning waarbij voetgangers een actieve 
inbreng krijgen 

 



Verhoging leefkwaliteit 

u  Energieverbruik 

 

Bio (lichaams-) energie  

 

Externe energie : O 



Gezondheid 

u  Bewegingspiramide 

u  30 minuten beweging  

     per dag het absolute  

    minimum voor volwassen  

 

     voor kinderen : 60 minuten   



Meer beweging >> propere lucht > 
minder verkeersongevallen 

u  Verkeers Actie Plan van de stad Londen 



Stappen tellen 

u  Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie 

u  Stappenclash (wedstrijd)  



Alweer een kilometer … 

u  Ontario (CANADA) : ‘Go the Extra Mile’ campagne 

u  Met pedometer (stappenteller) 

u  Doel : 10.000 stappen = 8 kilometer 



Bestaande modal split in Vlaanderen 

u  Onderzoek Verplaatsingsgedrag 4.5 : stappen : klein aandeel – 
neemt niet toe >< Nederland : wel toename 

u  Wel belangrijkste modus in voor- en natransport 



Vrouwen & allochtonen stappen meer 

u  Onderzoek in Nederland naar ‘active modes’ (lopen en fietsen) 

u  Lopen wordt belangrijker door verstedelijking, vergrijzing, verkleuring 



Hoog aantal slachtoffers bij 
voetgangers (VL - B) 



Verbetering 
voetgangersinfrastructuur 

u  Een autonoom/vrijliggend loop – netwerk 

u  Voldoende fijnmazig – aanleg nieuwe voetwegen 

u  Voorrang voor fietsers en voetgangers, comfort en veiligheid 



Barrières wegwerken 



Vrijwaren stroomfunctie op trottoirs 
 u  Vermijden voetgangerfiles 



Kwaliteit voetpaden 

u  DOD – principe :  

u  Doorgang voldoende breed en obstakelvrij 

u  Oppervlak voldoende effen 

u  Drempelloze voetpaden zowel de loop- als de oversteekzone 



“Walkability” 

u  Walkability audits in de VS 

u  Walkability app 



Reclaim the streets 

u  Straten, pleinen : gevel tot gevel 



Wegverkortingen voor voetgangers 
(“pedestrian links”)  

u  gedwongen omwegen voor voetgangers (dikwijls ontstaan in 
functie van autoverkeer) wegwerken  

u  Geen doodlopende weg voor voetgangers 



Doorwaadbaarheid 

u  nieuwe doorgangen forceren om de verplaatsingstijd voor 
voetgangers in te korten (servitudewegen voor voetgangers over 
privé terrein – zelfs dwars door gebouwen) 



Luchtsingel Rotterdam 

Verbinding twee stadsdelen – over snelweg – door gebouwen – met 
creatie van parken 



Trage Wegen 

u  Cf. aanpak provincie Vlaams Brabant 

u  trage wegen plan voor elke gemeente 



Belevingswaarde 
voetgangersvoorzieningen 

u  Beeldkwaliteit – netheid –groen 

u  straatmeubilair – mini-pleintjes 

u  Openbare toiletten 

u  hellingen 



Basisdiensten op wandelafstand 

u  Geen perifere winkelcentra 

u  Nieuwe wijken op wandelafstand van centrum/basisdiensten 

u  Park & ride op wandelafstand van centrum 



Veilige oversteekplekken 

u  Middeneiland ( i.p.v. “vluchtstrook”) 

u  Oversteek op verhoogd plateau 

u  Uitstulpende voetpaden - Versmalling van de rijbaan 

u  Zebrapaden – lichten – voldoende oversteektijd 



Voetgangers – openbaar vervoer 

u  Meer comfort aan haltes openbaar vervoer : meer zitplaatsen – 
meer groen – (werkende) aankondigingsborden, ticketautomaten – 
goede verlichting – ijsvrij in de winter 

u  Ontsluiting van haltes : zoveel mogelijk via korte, conflictvrije 
voetwegen 



Voetgangers - fietsers 

u  bij hogere snelheden van de fietsers worden de stromen 
gescheiden (bijv. op jaagpaden langs waterwegen) 

u  indien nodig wordt de voorrang gegeven aan de voetgangers, bijv. 
in winkelwandelstraten – voetpaden mogen niet gesuprimeerd 
worden voor fietspaden (STOP-principe) 



Kwetsbare groepen 

u  Kindlinten – speelweefselstructuur 

u  Ouderen als norm – ‘rollator’-toets 

u  Toegankelijkheid voor mensen met een handicap 

 



Nieuwe technologie - sensoren 

u  Slimme wagens – slimme (verkeers)lichten die voetgangers 
detecteren 



Technologie helpt langere  
afstanden overbruggen 

u  Zelfbewegende voetpaden/ 

    loopbanden 

u Roltrappen of liften i.p.v. trappen 



Travelators 

u Van luchthavens/binnen   

              >> publiek domein/buiten 



Hongkong Central Mid-Level 
Escalators 



People Movers 

u  Traag (zelfrijdend) openbaar vervoer als dienst aan stappers, bijv. 
voor verbinding autoparkings - haltes openbaar vervoer - 
fietsstallingen naar centra 



Nieuwe vervoersmiddelen 

u  Nieuwe tussenvormen tussen fietsen en te voet gaan 

u  (One Wheel) Segways 

u  Elektrische rolschaatsen (rocket skates)  

u  Elektrische skateboards – straks wellicht hoverboards 

 



Technische hulpmiddelen 

u  Aangepaste hulptechnologie voor mensen met 
mobiliteitsproblemen 

u  rollator met elektrische hulpaandrijving (e-rollator) 

u  Electrische rolwagens - seniorenscooters 

u  Looppakken (Exoskelet) 

 



Nood aan een voetgangersbeleid  
(gemeenten + Vlaanderen) 

u  Meer middelen voor investeringen in voetgangersverkeer op Vlaams 
niveau, via  

u  de bestaande samenwerkingsovereenkomsten voor investeringen langs 
gewestwegen  

u  én/of via een nieuwe samenwerkingsovereenkomst specifiek gericht op het 
verbeteren van de voetgangersinfrastructuur langs gewest en niet-gewest-
wegen,  

u  bij voorbeeld voor 

u  de aanleg van een vrijliggend voetwegen-netwerk 

u  het realiseren van wegverkortingen en doorwaadbaarheid  

u  de verbreding en het aantrekkelijker maken van voetpaden 

u  het veiliger en comfortabeler maken van kruispunten voor voetgangers 

u  de inrichting van voetgangersgebieden, shared space - en ontmoetingszones 



Nood aan echte ommekeer >> 
superheld  Peatonito (Mex.) 


