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Eén logo, één identiteit

FIETSSNELWEGEN
EEN EIGEN IDENTITEIT
Fietssnelwegen of fietsostrades brengen
je vlot, veilig en comfortabel over langere
afstand waar je moet zijn. Vlaanderen telt
110 van die routes, samen goed voor een
netwerk van 2400 kilometer. Van de 110
routes zijn er nu al 61 in gebruik.
De Provincies bouwen, behalve aan de
infrastructuur, nu ook aan de identiteit
van deze routes. Zodat ze herkend worden. Gemakkelijker bruikbaar zijn. Méér
gebruikt worden… Zodat pendelaars
massaal voor de fiets kiezen.
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Als je dit logo ziet, dan weet je dat je op een fietssnelweg - of fietsostrade
- bent. Of in de buurt ervan. Het is meer dan louter signalisatie. Het logo
geeft de fietssnelwegen een eigen identiteit. Met uitgekiende bouwstenen
in dezelfde huisstijl kunnen wegbeheerders aan de slag om fietssnelwegen heel herkenbaar te maken, met meer veiligheid en meer comfort. Zo
kan de fietser de route intuïtief volgen, begrijpen en gebruiken. Zoals een
autosnelweg.

De letter F van fietssnelweg
of fietsostrade. Na de F kan
de unieke code van een
fietssnelweg worden vermeld.
De combinatie van een letter
met een getal laat de
mogelijkheid open om in een
ander land of taalgebied een
andere letter te gebruiken.
De C van cycle, bijvoorbeeld.

Een unieke code
van 1, 2 of 3 cijfers.
Iedere Vlaamse
fietssnelweg kreeg een
eigen nummer.
Een nummer maakt
communiceren over
een route gemakkelijk.
Ook voor routeplanners zijn codes erg
handig.

Het logo is een initiatief van de vijf
Vlaamse provincies en is een ontwerp
van designer Stefan Schöning.

De driehoek symboliseert
een fietszadel. Een handige
vorm die ook kan dienen
om een richting aan te geven.
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Het logo heeft een
hemelsblauwe kleur.
Lichter dan de
standaard blauwe
kleur uit de wegcode
om duidelijk het
verschil te maken.
Maar ook een
logische variant:
lichter in het verkeer, dus sneller
en vlotter, onder de
blote hemel.

EEN CATALOGUS
MET BOUWSTENEN
Hoe kunnen we een fietssnelweg eenduidig en herkenbaar maken?
Door het logo slim te integreren op
het terrein. In tal van toepassingen en
vormen. Verschillende mogelijkheden
werden uitgewerkt en gebundeld in een
bouwstenencatalogus.

Oriënterende en
richtinggevende
bouwstenen
wijzen fietsers de weg op
de fietssnelweg, en van
en naar woon-, werk en
andere attractiepolen in de
omgeving.

Kom eens proeven
Veiligheidsverhogende
en verkeerstechnische
bouwstenen
maken de fietssnelwegen veiliger.

Sensibiliserende bouwstenen
zetten de fietssnelweg in de kijker als comfortabel
alternatief voor de auto. Deze bouwstenen
moeten potentiële fietspendelaars overtuigen.

Hoe zullen de fietssnelwegen er uitzien? Daarvoor moet je naar Leuven of Kalmthout waar
de eerste proeftrajecten werden ingericht.
De HST-fietssnelweg (F3) tussen de Kolonel Begaultlaan
in Leuven en de Bijlokstraat in Herent en de fietsostrade
Essen-Antwerpen (F14) op grondgebied Kalmthout kregen borden en vloermarkeringen die de fietsers de weg
wijzen en hen informeren over de route, de fietstijden en
de af te leggen afstanden en de belangrijke bestemmingen op de route. Enkele promotieborden maken automobilisten en gelegenheidsfietsers warm om de fietssnelweg
te gebruiken.

MEER BLAUW OP STRAAT?

Beleving- en
comfortverhogende
bouwstenen
maken het de fietser aangenamer.
Bijvoorbeeld: rustpunten, telpalen,
info- en herstelpunten.

Tijdens de proefprojecten worden fietsers en andere
weggebruikers bevraagd over hun ervaring met het logo
en huisstijl op de route. Hoe ervaren ze de routebegeleiding? Vinden ze gemakkelijk hun weg? Appreciëren
ze de oriëntatieborden? Op basis van de mening en
suggesties van gebruikers en experts zullen de toepassingen geëvalueerd en geperfectioneerd worden. Vanaf
dan zullen de fietsostrades stap voor stap hemelsblauw
beginnen kleuren.

F3: Leuven - Herent
Spoorroute | 32 km lang | Van Leuven tot Brussel | 75% gerealiseerd |
650 à 1200 fietspassages per dag | grondgebied Leuven-Herent

>> Bezocht je een proefproject? Bezorg ons
je feedback via www.fietssnelwegen.be of
www.fietsostrades.be
>> Geen tijd voor een life bezoekje? Bezoek
het proefproject dan virtueel via dezelfde
websites.

F14: Kalmthout
Spoorroute | 25 km lang | van Essen tot Antwerpen-stad | 89% gerealiseerd | 100 à 210 fietspassages in het spitsuur | grondgebied Kalmthout

Interesse om de volledige catalogus te ontdekken? Neem contact op met de dienst Mobiliteit van je provincie!

Met dank aan gemeenten Leuven, Herent en Kalmthout.

2400 KM FIETSSNELWEGEN
De fietsostrades zullen over enkele jaren alle
Vlaamse steden met elkaar verbinden, goed
voor een netwerk van wel 2400 kilometer. De aanleg van fietssnelwegen is
een samenwerking tussen de
5 provincies, de Vlaamse
overheid en talloze
gemeenten.

Elke fietssnelweg heeft een
eigen, unieke
code in de vorm
van een getal van
1, 2 of 3 cijfers. De
trajecten met één
cijfer zijn voorbehouden voor
de belangrijkste,
provinciegrensoverschrijdende
fietssnelwegen die
de verbindingen
vormen tussen de steden
Brussel, Antwerpen, Gent,
Leuven, Brugge en Hasselt.

Deze kaart toont het toekomstige netwerk van
2400 km fietssnelwegen en de codes van de
verschillende routes. De dikte van de lijnen
duidt de huidige realisatiegraad van de routes
aan: de dunste lijn betekent minder dan 50 %
gerealiseerd, de dikste lijnen zijn de routes die
al voor meer dan 95% gerealiseerd zijn. De
fietssnelwegen met ééncijferige code (F1, F2,
… tot F9), de grote structurerende assen in het
netwerk, worden op de kaart in een donkere
kleur blauw weergegeven.

Een verbindend netwerk

2400 KM

Gent

Niet wereldvreemd, maar sterk lokaal verankerd, om 		
zoveel mogelijk Vlamingen op de fiets te krijgen!

FIETSSNELWEGEN = VOGELVLUCHT
VAN LONDON TOWER TOT TOREN
VAN PISA HEEN ÉN TERUG
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5 fietsostrades met de meeste gemeenten op hun traject.

Maasmechelen

73

45

Sint-Truiden
Mol

12

14

5

Antwerpen

FIETSOSTRADES IN
VLAANDEREN
3
Mechelen 22 km
Kampenhout
Sas
11,3 km
Wespelaar
8,8 km
Tildonk
8,2 km

61

FIETSSNELWEGEN
BRENGEN JE NU
AL VLOT VAN
A NAAR B

GEREALISEERD
FIETSNETWERK
1406 KM/2400 KM

Gent

Hasselt

GEMEENTEN

19
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58%

Hamont

71

GEMEENTEN
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Kortrijk

GEMEENTEN

GEMEENTEN

13

Brussel

GEMEENTEN

Tildonk sluis
6,2 km
Cargill
4,1 km
Remysite
3 km
Wijgmaal
2,6 km
De Vunt
1,8 km
U bevindt zich hier

Wilsele Putkapel
3 km

Herent
3,2 km
Brussel
29 km

3

Leuven 2 km

Een verknoopt netwerk
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VAN DE 308 GEMEENTEN HEBBEN EEN
FIETSSNELWEG OP HUN GRONDGEBIED

Fietssnelwegen verknopen de grote
tewerkstellingsplekken en woonzones
met elkaar. Aantal fietssnelwegen op
grondgebied van:
Brussel: 18
Gent: 13
Antwerpen: 11
Brugge: 8
Hasselt: 5
Leuven: 4

Top 5 van de langste fietsostrades
Voor fietsfanaten van begin naar eind. Maar evengoed ook voor
een kort stukje.
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78,93 km

Antwerpen-Hasselt (Albertkanaal)

72,03 km

Maasmechelen-Bree-Lommel-Mol (kanaal)

60,41 km

Gent-Kortrijk

55,32 km

Antwerpen-Gent (via Beveren-Sint-Niklaas)

43,36 km

Brugge-Gent

73

45

4
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Meer informatie over
fietssnelwegen en fietsostrades?
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst mobiliteit
016-26 75 44
fiets@vlaamsbrabant.be
Provincie Antwerpen
Steunpunt Fiets
03-240 66 25
fietsen@provincieantwerpen.be
Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst mobiliteit
09-267 75 09
mobiliteit@oost-vlaanderen.be
Provincie West-Vlaanderen
Dienst mobiliteit
050-40 34 83 of 057-22 41 40
Bram.Verheire@west-vlaanderen.be
Provincie Limburg
011-23 71 11
info@limburg.be

www.fietssnelwegen.be | www.fietsostrades.be

