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Steeds meer gemeenten overwegen om een autoluwe of autovrije kern te realiseren, fietsstraten of -zones in te 

stellen of de circulatie van het verkeer te wijzigen. We zien deze trend niet enkel in Vlaanderen, maar in vele Europese 

steden, en ook steeds vaker in kleinere gemeenten.  

Deze evolutie is geen jacht op de auto. Wel een manier om de verschillende vervoersmodi in onze kernen te 

verzoenen met het oog op meer leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid of om de openbare ruimte te verbeteren. 

Dus nemen gemeenten vaak maatregelen om bv. via fietsstraten fietsen te stimuleren. De auto staat wat van zijn 

positie af, maar hoeft niet volledig weggedrukt te worden. 

 

Vanuit lokale noden komen vaak heel wat originele en vooruitstrevende ideeën voort, maar soms ook wel eens een 

behoudsgezinde reflex. Op basis van ervaringen in andere gemeenten wil UNIZO lokale Ondernemersverenigingen 

(LOV’s) en gemeentebesturen inspireren. Zodat ze veranderingen op de juiste manier kunnen implementeren. Met 

respect voor ondernemers, bewoners en klanten. Om kernen te versterken. Om een meerwaarde te creëren voor de 

leefbaarheid van een gemeente. 

 

Een beleid is maatwerk, want elke gemeente heeft haar eigenheid. Dit document dient dus vooral om te inspireren. 

Vergeet ook niet om de stakeholders te betrekken. Creëer tweerichtingsverkeer. De beste ideeën komen vaak voort 

uit een brainstorm van een heterogene groep met goede begeleiding.  
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In een ideale wereld is een autoluwe kern het resultaat van een geheel aan maatregelen die het autogebruik in de 

kern niet of minder noodzakelijk maken. Zodat het interessanter is om je te verplaatsen, bijvoorbeeld te voet, met de 

fiets of met het openbaar vervoer. Waardoor de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert. En ook de economie 

erop vooruit gaat, want mensen kopen meer lokaal. Het is als het ware een gedragswijziging.  

In de praktijk in Vlaanderen is het in werkelijkheid vooral voor de lokale economie een uitdaging. Je wil vermijden dat 

klanten zouden afgeschrikt geraken.   

Een stap verder dan een autoluwe kern is de autovrije kern. Dit is een kern waar auto’s niet zijn toegelaten, met 

uitzondering voor laden en lossen, al dan niet beperkt tot venstertijden, voor speciale vergunningen en hulpdiensten. 

 

 
 

Eén van de mogelijke maatregelen om het kern autoluwer te maken is het instellen van fietsstraten of een fietszone 

(wettelijk mogelijk sinds 1 juli 2019). Een fietsstraat is als volgt opgenomen in de wegcode: 

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in 

hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. 

Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een 

fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. 

Worden voor de toepassing van dit artikel met fietsers gelijkgesteld: de bestuurders van rijwielen of speed pedelecs. 

 

Een aaneengesloten netwerk van fietsstraten vormt een fietszone. Fietsstraten en -zones vertragen het verkeer, maar 

auto’s blijven toegang hebben. De toegankelijkheid  in een fietsstraat of – zone blijft zoals ze was. De veiligheid stijgt 

omdat het verkeer trager rijdt. Het verlies in tijd is in de praktijk zeer beperkt. 

Tip: 

Een kern plots en zonder enige vorm van voorbereidingswerk autovrij maken is niet aan te raden. Ga eerder voor een 

proces waarbij je eerst naar een autoluwe omgeving streeft, om vervolgens na te gaan of een autovrije kern op 

termijn haalbaar is. 

In grotere steden is de economie min of meer weerbaar genoeg voor een geleidelijke autovrije zone, maar in kleine 

gemeenten en steden ligt dat moeilijker. De lokale handel moet het daar net vaak hebben van doorgaand verkeer. 

Ondernemers kozen hun specifieke plaats vaak omwille van  logische redenen. Zoals parkeermogelijkheid, of ruimte 

om te laden en lossen. Respecteer de keuzes van ondernemers (en hun investeringen).    
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Zijn er plannen om de gemeente een nieuwe richting in te sturen met autoluwe of autovrije zones of fietsstraten, 

maak dan ook duidelijke keuzes wat betreft het parkeren in en rond de kern en bij uitbreiding het hele grondgebied.  

Dit kan op een zeer doorgedreven wijze, bij voorkeur volledig in afstemming met het brede mobiliteits- en ruimtelijk 

beleid en in coördinatie met het nieuw op te maken regionale mobiliteitsplan (door de vervoerregio’s).  

 

 
 

In combinatie met het invoeren van maatregelen om de kern autoluw(er) of autovrij te maken, kan het bestuur er 

voor kiezen om een of meerdere hoppin’s op te zetten.  

Een hoppin is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden. Deze vervoersmodi zijn op 

elkaar afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten. De hoppin wordt ruimtelijk ook optimaal 

georganiseerd. Doel van de hoppin is de combimobiliteit te faciliteren: de toegang tot en overstap tussen de 

verschillende vervoersmogelijkheden mogelijk maken1.  

Een goede hoppin is dus op maat van de noden van de omgeving of gemeente. Het stimuleert multimodaal 

verplaatsen, maar kan ook de kern versterken. Wanneer een bepaald gebied in de gemeente autovrij of autoluw 

wordt, is het een troef om toegankelijke mogelijkheden naar de kern aan te bieden.  

 

 
 

Zeker na het Gentse circulatieplan is het begrip helemaal ingeburgerd in Vlaanderen. Voor de ene op een positieve 

manier, voor de ander negatief.  

Een circulatieplan, zoals de naam het zegt, (her)bepaalt de circulatie binnen een bepaald gebied.  

Circulatie is vaak historisch gegroeid, zonder dat er een grote logica mee gepaard ging. Een circulatieplan moet het 

verkeer op een logische(re) manier sturen.  

Tip: 

Maar onderschat de (economische) gevolgen niet. Toets het plan af aan het volledige mobiliteitsbeleid en de 

mogelijke economische gevolgen. 

  

 
1 Hoppinpunten | Vlaanderen.be 

https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/combimobiliteit/hoppinpunten
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Autoluwe of -vrije zones of fietsstraten of -zones kunnen heel wat positieve gevolgen hebben.  

Deze verschillen van locatie tot locatie, van handelaar tot handelaar en van bewoner tot bewoner. Bovendien zijn ze 

afhankelijk van allerlei factoren. 

 
  

 

 
Een autoluwe of autovrije zone kan je kern versterken. 
Omdat er meer kwalitatieve open ruimte komt, motiveer 
je mensen om te winkelhieren2. Lokaal om de hoek 
kopen, in plaats van de auto te nemen naar een 
winkelweide (voor dagelijkse inkopen) of online te kopen 
bij buitenlandse webshops. Ook voor ondernemers 
wordt het aantrekkelijker om er te ondernemen.  
 
Een autoluwe of -vrij kern kan werken als het evenwicht 
goed zit tussen de voorzieningen voor de klanten (lang 
parkeren en kort parkeren, fietsparkeren, voetpaden) en 
een omgeving die zo goed mogelijk is aangepast aan de 
activiteiten in de kern.  

- Bijvoorbeeld: klanten die op weg van hun werk 
naar huis even stoppen om een brood bij te 
bakker te kopen moeten dit in alle comfort 
kunnen doen.  

- Ouders die hun kind met de fiets van school halen 
moeten dan weer gemakkelijk en veilig de route 
kunnen afleggen.  

- Buurtbewoners wonen dan weer in een 
aangename en levendige kern. 

 

 
door een veranderde omgeving 

 
Door het wijzigen van de invulling van straten en wijken 
raak je aan een bestaand evenwicht tussen verschillende 
vervoersmodi. Dit hoeft niet zonder meer negatief te zijn. 
Maar je moet rekening houden met de impact van deze 
veranderingen op de werking van bedrijven.  
Sommige bedrijven kunnen hier gemakkelijk mee om, puur 
door de aard van de activiteiten, maar voor andere 
bedrijven is het dan weer moeilijker haalbaar om zich te 
organiseren binnen de nieuwe omgeving. Dit kan te maken 
hebben met verschillende factoren.  
 
Zo kan het moeilijker zijn voor handelszaken die het moeten 
hebben van doorgaand verkeer (bv. krantenwinkels). 
Wanneer een straat autoluw wordt dan valt de 
verkeersstroom in sommige gevallen deels weg en bestaat 
de kans dat het cliënteel niet meer tot bij de winkel komt. 
Anderzijds bestaat evengoed de kans dat er net meer 
klanten komen dankzij de veranderingen, bijvoorbeeld te 
voet of met de fiets.   

 

  

 
2 https://www.unizo.be/winkelhier 
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De verkeersveiligheid neemt toe in zones waar een 
autoluw of autovrij regime geldt. De zachte 
weggebruiker neemt een prominentere plaats in, de 
omgeving wordt ruimtelijk vaak, en bij voorkeur, ook 
aangepast en automobilisten zijn meer alert, want er zijn 
meer fietsers en voetgangers. Dit past binnen het 
principe van safety in numbers3: dit is de omgekeerd 
evenredige relatie tussen het aantal voetgangers of 
fietsers en het aantal ongevallen waarin dezelfde groep 
betrokken is.  
Dus wanneer meer mensen de fiets nemen of zich te 
voet verplaatsen in een bepaalde omgeving zal het 
aantal ongevallen afnemen, onder meer omdat de 
automobilist er zich bewust van is dat er heel wat 
fietsers in de omgeving zijn. Hij of zij zal hier dan ook 
rekening mee houden.  

 
Bij het wijzigen van de verkeerssituatie en de invulling van 
de open ruimte moet ook gekeken worden naar de noden 
van de lokale ondernemers en bewoners voor hun 
leveringen en verlening van diensten. Werk je met 
venstertijden, dan beperk je de termijn waarbinnen 
leveringen mogelijk zijn. Minder ruimte kan zorgen voor 
minder laad- of losruimte. Een verandering in ruimte kan er 
ook voor zorgen dat bepaalde vrachtwagens niet of moeilijk 
kunnen leveren.  
 
Goede afspraken kunnen hier een oplossing bieden. 
Daarnaast moet je nadenken over hoe je (dringende) 
interventies gaat organiseren. Denk maar een particulier die 
een loodgieter laat komen wegens een waterlek.  
 

 

 

 
Autoluw en autovrij betekent in de praktijk minder 
auto’s en dus minder schadelijke uitstoot, zoals fijn stof 
en CO2. Dit zagen we bijvoorbeeld in Gent na de 
invoering van het circulatieplan. Het aantal fietsers nam 
er sterk toe4. De CO2-uitstoot kende een daling met 
gemiddeld 18%5. Een lagere uitstoot en schonere lucht is 
uiteraard beter voor de gezondheid. Minder 
gemotoriseerd verkeer zou in de praktijk ook voor 
minder geluidsoverlast kunnen zorgen, wat ook weer 
positief is voor de leefbaarheid. 
 
Naast een betere omgeving en minder uitstoot, 
bewegen mensen die de auto vaker laten staan, 
bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer, meer. Wanneer je 
sneller geneigd bent de fiets te nemen of een bepaalde 
afstand te voet af te leggen, heeft dit op lichamelijk vlak 
tal van voordelen. Het is bijvoorbeeld al meermaals 
bewezen dat werknemers die met de fiets gaan werken 
minder vaak afwezig zijn. 

 

 

 
3 https://fietsberaad.be/praktijk/minder-fietsongevallen-in-de-lente-oslo/ 
4 https://nieuws.vtm.be/binnenland/22-meer-fietsers-gent-na-circulatieplan 
5 https://klimaat.stad.gent/sites/default/files/nota_circulatieplangent_3.pdf 
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Minder auto’s en minder bovengrondse parkeerplaatsen 
bieden opportuniteiten voor een andere invulling van de 
openbare ruimte. De ruimte kan kwalitatiever en veiliger 
worden ingevuld, wat het dan weer aangenamer maakt 
voor bezoekers en bewoners.  
Er komt meer ruimte voor voetgangers, terrassen, groen 
en meer. Denk maar aan de verlaagde Leieboorden in 
Kortrijk.  
Zo’n verandering betekent niet dat we elke parking 
zonder meer dienen te schrappen. Het kan wel een 
aanzet zijn om na te denken over welke parkeerplaatsen 
een meerwaarde bieden, hoe we de juiste wagen op de 
juiste plaats kunnen krijgen en hoe de klant bij de 
winkels en ondernemers, zonder dat die (grote) extra 
inspanningen moet doen. 
  

 

 

Wijken of kernen kunnen heropleven na het wijzigen van 
het verkeersregime. Het ondernemerschap kan een 
nieuwe energie vinden, waardoor niet alleen bestaande 
ondernemingen mee profiteren van de nieuwe adem, 
maar ook nieuwe ondernemers de stap wagen en een 
aanzuigeffect creëren.  
Dit gaat echter niet van vandaag op morgen. Er is een 
overgangsperiode nodig om zich aan te passen aan de 
nieuwe situatie, ook bij klanten. Dit vraagt weerbaarheid 
bij ondernemers.  
 
Een goed flankerend beleid moet de nodige 
ondersteuning bieden om met de verandering om te 
gaan of nieuwe ondernemers de kans te geven op te 
starten. 
 
Opmerking: Verandering van omgeving, verandering van 
werking 
 
Een gewijzigde omgeving kan een aanleiding zijn om na 
te denken over mogelijkheden om efficiënter te werken 
of het aanbod aan te passen aan een nieuwe groep 
klanten. Net zoals bij wegenwerken is dit het ideale 
moment om out of the box te denken en uit te kijken 
naar opportuniteiten. 
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Bij elke wijziging is voorafgaand overleg met de lokale ondernemers een must. Een lokale ondernemersvereniging is 

perfect geplaatst om met het gemeentebestuur te overleggen over de mogelijke maatregelen. De kennis van de 

omgeving en de actieve ondernemers, het inzicht over de noden van ondernemers en de brede achterban geven de 

LOV de mogelijkheid om namens de ondernemers deel te nemen aan overleg én in combinatie met de expertise van 

de UNIZO-medewerkers zich als betrouwbare partner op te werpen.  

 

 
 

In de praktijk is het al meermaals gebleken: een geslaagde aanpassing van de circulatie staat of valt met een goede 

participatie én uitstekende en duidelijke communicatie. Wanneer je aanpassingen doet zonder goed te 

communiceren en een polemiek in de pers voert, dan bestaat de kans op een onevenwicht tussen de “objectieve” en 

de “subjectieve” bereikbaarheid.  

De objectieve bereikbaarheid is de werkelijke bereikbaarheid op basis van objectieve cijfers. Hoe lang doet iemand met 

een bepaald vervoermiddel van punt a naar punt b?  

Tegenover de objectieve bereikbaarheid staat de subjectieve bereikbaarheid. Dit is de perceptie van de bereikbaarheid 

van een bepaalde kern, omgeving, wijk…  

Beide kunnen sterk van elkaar verschillen door, bijvoorbeeld, externe elementen als communicatie. Maar ook het 

ontbreken van parkeerplaatsen in de buurt, waardoor er extra tijd nodig is om een plaats te vinden, kan bijdragen tot 

een slechte subjectieve bereikbaarheid, waardoor klanten of bezoekers wegblijven. 

 

 
Het kan in aanloop naar de invoering van een bepaalde maatregel een opportuniteit zijn om de voorstanders van de 

maatregel samen te brengen, zoals ondernemers, fietsorganisaties of scholen. Op deze manier kan een actieplan 

worden afgesproken om de voordelen verder te gaan communiceren en mensen te overtuigen met een positieve 

boodschap, gelijklopend met de ‘wij zijn bereikbaar’ boodschap bij wegenwerken. 

 
Een permanente evaluatie van het nieuwe systeem moet het mogelijk maken om op korte termijn bepaalde kleine of 

grote wijzigingen door te voeren, waardoor het systeem meer aangepast is aan noden op het terrein. Het is zeer 

moeilijk om de gevolgen van ingrepen exact in te schatten en er is een bepaalde inlooptijd nodig, maar de optie tot 

bijsturingen moet open blijven om tot de meest optimale situatie te komen. Overleg tussen ondernemers en 

overheden is hiervoor noodzakelijk.  

 


