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Conclusies Fietstelling rondom Congreslaan dd. 07/06/19 (v.1A – dd. 22/06/19) 

(i.e. het aantal fietsers
1
, niet het aantal geparkeerde fietsen) 

 

Achtergrond: 

De fietsstromen die vanuit verschillende richtingen samenkomen rondom de Congreslaan, aan het 

Paul de Smet de Naeyer-park, geven de indruk aanzienlijk te zijn. Concrete cijfers over de reële 

fietsintensiteit blijken echter niet voor handen; ook navraag -o.m. bij Stad Gent- naar de 

beschikbaarheid van verkeerstellingen terzake bleef zonder resultaat. Daarom organiseerden 

buurtbewoners op vrijdag 07/06/19 zelf een fietstelling, met als beoogd objectief: 

  

• visualiseren op een kaart: aantal fietsers per meetpunt, per fietsrichting (instroom en 

vertakkingen)  

 

• visualiseren in een grafiek: aantal fietsers rondom de Congreslaan, per tijdseenheid  

 

• formuleren van relevante opmerkingen en conclusies. 

 

Contextuele parameters: 

• resultaat van een éénmalige telling, maw: een steekproef, een momentopname
2
 

• tijdens de werkweek, school-/academiejaar (dus niet tijdens weekend of vakantieperiode). De 

keuze voor deze oefening viel op: vrijdag 07 juni 2019 (Opm: reeds blok- en examenperiode 

voor studenten; maw: mogelijkheid van zekere impact op de meetresultaten) 

• gedurende 1 uur: van 07u45 tot 08u45 (tijdens een gewone ochtendspits) 

• in normale weersomstandigheden voor de tijd van het jaar. Op vr. 07/06/19 was het relatief 

droog (70% kans op neerslag), bewolkt met lichte wind (15-37 km/u), aangekondigde 

buitentemperatuur: ca. 15 à 17°C. Opm: daags na meerdere dagen van hevig onweer met veel 

regen, rukwinden en hagel (“Code Oranje” en Noodnummer 1722 geactiveerd voor niet-

dringende hulp); maw: mogelijkheid van zekere negatieve invloed van de 

weersomstandigheden op de meetresultaten   

• zonder uitzonderlijke verkeerssituaties (bv: ongeval edm) 

• in afwezigheid van ingrijpende wegenwerken in de omgeving die de verkeersstromen 

abnormaal anders omleiden dan gebruikelijk 

 

Gehanteerde methodologie: 

• manuele turving van het aantal voorbijrijdende fietsers per waarnemer, per batch van 5min 

• 5 instroomrichtingen (zie kaart blz. 63): 

1) instroom vanuit Kortrijksesteenweg “Noord” (komende vanuit richting St-Denijslaan, 

Clementinalaan, Citadelpark edm); aangeduid met rode pijl en lijn 

2) instroom vanuit Kortrijksesteenweg “Zuid” (komende vanuit richting Ganzendries, 

Maaltebruggestraat, Sterre edm); aangeduid met gele pijl en lijn 

3) instroom vanuit Jemappestraat en Krijgslaan (komende vanuit richting Citadelpark, 

Burggravenlaan, Musschestraat edm); aangeduid met groene pijl en lijn 

                                                
1 Niet-gemotoriseerde twee- en meerwielers, ook bak- en aanhangfietsen en steps. Niet meegerekend: 

rolschaatsen (nochthans wél op wieltjes). Hoofdprijs verwondering ging deze keer naar de skateboarder 

die, voortgetrokken door zijn vrolijk huppelende hond die duidelijk de weg al kende, 2 rondjes rond het 

park reed ☺ 
2 Om in de tijd representatief te zijn moet idealiter op verschillende tijdstippen van de dag (spits- en 

daluren), op verschillende dagen van de week en in de verschillende seizoenen worden geteld, en dit 

minimaal drie werkdagen per seizoen (cfr: https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsberaad-publicatie-

5-Tellen-met-beleid-Handrei ) - bijkomende telling(en) is/zijn daarom aangewezen. 
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4) instroom vanuit Krijgslaan (komende vanuit richting Vrijheidslaan, Sterre edm); aangeduid 

met blauwe pijl en lijn 

5) instroom vanuit Fleurusstraat; aangeduid met paarse pijl en lijn 

 

• 9 telpunten (leveren samen 23 variabelen op):  

���� instroom vanuit Kortrijksesteenweg “Noord” (rode lijn) 

  

Te meten: 

 

- aantal fietsers naar aftakking uiterst Links (richting Congreslaan "Noord";  

2-richtingsverkeer voor fietsers) 

    - aantal fietsers naar aftakking Links (richting Congreslaan "Zuid") 

    

- aantal fietsers naar aftakking Rechtdoor (richting St-Pietersaalststraat/ 

Kortrijksesteenweg “Zuid”) 

 

���� vanuit Congreslaan (rode lijn) 

  Te meten: - aantal fietsers naar aftakking Links (richting Woeringenstraat) 

    - aantal fietsers naar aftakking Rechtdoor (richting de Smet de Naeyer-plein "Noord") 

    - aantal fietsers naar aftakking Rechts (richting de Smet de Naeyer-plein "Zuid") 

      

���� vanuit Congreslaan (rode lijn) 

  Te meten: - aantal fietsers naar aftakking Rechtdoor (richting Krijgslaan en Vrijheidslaan) 

    - aantal fietsers naar aftakking Rechts (richting Fleurusstraat) 

      

���� instroom vanuit Kortrijksesteenweg “Zuid” (gele lijn) 

  Te meten: - aantal fietsers naar aftakking Rechtdoor (richting Onafhankelijkheidslaan "Noord") 

    - aantal fietsers naar aftakking Rechts (richting Congreslaan "Zuid") 

      

���� instroom vanuit Krijgslaan (blauwe lijn) 

  Te meten: - aantal fietsers naar aftakking Rechtdoor (richting Congreslaan) 

    - aantal fietsers naar aftakking Links (richting Fleurusstraat) 

      

���� vanuit de Smet de Naeyer-plein "Zuid" (blauwe lijn) 

  Te meten: - aantal fietsers naar aftakking Rechts (richting de Smet de Naeyer-plein "Noord") 

    - aantal fietsers naar aftakking Rechtdoor (richting Woeringenstraat) 

    - aantal fietsers naar aftakking Links (richting Congreslaan “Noord”) 

    

- aantal fietsers naar aftakking uiterst Links (richting Congreslaan "Zuid";  

2-richtingsverkeer voor fietsers) 

 

���� vanuit Congreslaan "Noord" (blauwe lijn) 

  Te meten: - aantal fietsers naar aftakking Links (richting Onafhankelijkheidslaan "Zuid") 

    - aantal fietsers naar aftakking Rechts (richting Onafhankelijkheidslaan "Noord") 

      

				 instroom vanuit Jemappestraat en Krijgslaan (groene lijn) 

  Te meten: - aantal fietsers naar aftakking Links (richting de Smet de Naeyer-plein "Zuid") 

    - aantal fietsers naar aftakking Rechts (richting Congreslaan "Noord") 

    

- aantal fietsers naar aftakking “Rechtdoor” (richting Congreslaan “Zuid”; 

2-richtingsverkeer voor fietsers)  

 





 instroom vanuit Fleurusstraat (paarse lijn) 

  Te meten: - aantal fietsers naar aftakking Links (richting Congreslaan) 

    - aantal fietsers naar aftakking Rechts (richting Krijgslaan) 
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Conclusies: 

 

1) De fietstelling op vr. 07/06/19 was een proof-of-concept, bewijs dat bovengeschetste 

methodologie werkt: alle geplande meetpunten konden de beoogde fietsstromen capteren, er 

deden zich geen onoplosbare situaties voor, het lukt om op basis van de verzamelde informatie 

aan het gestelde objectief te beantwoorden. De bovengeschetste methodologie voor deze 

fietstelling is dan ook “copy-paste” voor herhaling vatbaar
3
. 

 

2) Bij gebrek aan eerdere lokale fietsmetingen is de telling op vr. 07/06/19 (07u45-08u45) een nul-

meeting: referentiepunt voor komende tellingen 

 

3) Het visualiseren van het aantal fietsers per meetpunt, per fietsrichting (instroom en 

vertakkingen) op een kaart geeft onderstaand resultaat: 

(Herkomst plattegrond Park: Groendienst, Stad Gent) 

 

Legende: 

• gekleurde pijl en lijn (bv: paars) = richting fietsstroom (instroom + vertakkingen), cfr supra 

• cijfer in cirkel (bv: �) = telpunt, cfr supra 

• cijfer in kader (bv:   280  ) = totaal aantal fietsers op dat telpunt 

• som in kader ( bv:  +33-31+2  ) = aftakking (+ of -) van ene telpunt naar volgende. Opm: 

cijfer in wit = correctie (+ of -) 

• losstaande som (bv: 232+39) = uitstroom 

• * = uit beeld (zie VN3). In theorie mathematisch als correctie opdeelbaar over Woeringenstraat,  

Smet de Naeyer-plein “Noord”/”Zuid” (bv: resp. +2, +3, +2) 

• “ 1! ” = fietser door/uit park  

 

                                                
3 Mits een extra telpunt thv Woeringenstraat mbt fietsers vanuit Congreslaan “Noord” 
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4) Het aantal fietsers per meetpunt, per fietsrichting levert volgend resultaat (voor kleurcode, cfr 

supra): 

Op basis van bovenstaande cijfers stellen we vast dat het hier eigenlijk uitsluitend om 

doorgaand fietsverkeer gaat (i.e. geen lokaal bestemmingsverkeer). 

 

5) Op een grafiek voorgesteld ziet het getelde aantal unieke fietsers (maw ontdaan van 

overlappingen/dubbeltellingen: enkel daar waar eerst genoteerd in rekening gebracht)
 
rondom 

de Congreslaan, per tijdseenheid, er als volgt uit (voor kleurcode, cfr supra): 

 

Deze fietstelling toont aan dat rondom de Congreslaan op 1uur tijd  416 fietsers  werden 

geteld, die daar vanuit verschillende richtingen samenkomen. 
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6)  Bovenstaande concrete cijfers geven een goed beeld van de effectieve fietsintensiteit rondom 

de Congreslaan en het Paul de Smet de Naeyer-park. Op overtuigende wijze wordt aangetoond 

dat het aantal fietsers er aanzienlijk is. Verklaringen voor deze fietsdrukte zijn o.m.: 

 

• de Congreslaan ligt pal op een drukke fietsas die van het St-Pietersstation, via de intensief 

gebruikte fietsstraat St-Denijslaan (“Oost”) naar de exponentieel groeiende Campussen 

UGent Sterre en UZ Gent leidt (en omgekeerd) 

 

• het park ligt ook op de route van en naar 4 in de onmiddellijke omgeving gelegen kleuter- 

en basisscholen (De Spiegel, Arkades, Lucerna en KLIM) 

 

• de door Stad Gent nagestreefde “modal shift” (van auto- naar fietsgebruik) brengt een 

stijgend aantal fietsers in het verkeer. Bovendien ligt het in de lijn van de verwachtingen dat 

het aantal fietsers de komende jaren verder zal blijven toenemen. 

 

7)  In de marge van de fietstelling noteerden de tellers volgende observaties: 

• fietsers blijken voetgangers zelden voorrang te gunnen, zelfs niet op het zebrapad 

• veel fietsers gebruiken al rijdend hun smartphone (zelfs bij grote drukte) 

• fietsers laveren tussen de auto’s door 

• bakfietsen nemen opvallend veel plaats in en nemen hun afslag zeer ruim 

 

8)  De aanstaande lokale herinrichting van het openbaar domein is o.i. een goede gelegenheid om 

in aangepaste fietsinfrastructuur te voorzien om dergelijke omvangrijke -en naar alle 

verwachtingen aangroeiende- aantallen fietsers in goede banen te leiden. Op 28 maart 2019 

lichtte Stad Gent op een Info- en Overlegavond
4
 namelijk haar voornemen toe om, door het 

uitbreken van ca. 1500m² asfalten bestrating aan beide “kop”-zijden van de Congreslaan (zie 

onderstaande Foto; kijkrichting: Woeringenstraat. Herkomst Foto: Google StreetView), van de 

momenteel nog drie losse “groenschakels” één aaneensluitend park te maken van in totaal 

bijna 7 voetbalvelden groot.  

                                                
4 https://stad.gent/stationsbuurt-zuid/nieuws-evenementen/info-en-overlegavond-ontharding-paul-de-

smet-de-naeyerpark 
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“Veilig fietsen en wandelen” (zie voetnoot 4) is evenwel een vlag die vele ladingen kan dekken 

en voor verschillende personen een verschillende invulling kan hebben. Het lijkt ons haalbaar 

conflictvrije fietsstromen
5
 vanin de ontwerpfase als criterium op te nemen in de nieuw aan te 

leggen parkzones. Een park is in essentie immers een recreatief voetgangersgebied en bij het 

“vrij” doorfietsen ervan kunnen bij kruisende bewegingen en/of inhaalmanoeuvres 

conflictsituaties ontstaan met andere parkgebruikers (bv wandelaars, joggers, spelende 

kinderen edm).  

 

Om de fietsstromen te kanaliseren is de aanleg van een fietsvriendelijke “doorgang” door de 

nieuwe parkzone inderdaad aangewezen: een overzichtelijke en moeiteloos leesbare 

inrichting
6
, met bv aangepaste ondergrond, accentverlichtingen en gescheiden rijrichting, die 

bovendien voldoende breed is (vier meter)
7
, met aandacht voor fietsvarianten die extra breedte 

vragen -zoals bakfietsen, fietskarren, (elektrische) rolstoelen- en nieuwe fietstrends (zoals 

elektrische fietsen) zodat ook zij veilig en comfortabel door het park kunnen rijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 zie o.m. “Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030” (Stad Gent, mei 2018), blz. 118: “Conflictvrij betekent 

geen gemengd gebruik en vermijden van kruisingen met parkgebruikers.” 
6 “Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030” (Stad Gent, mei 2018), blz. 116: “De inrichting wordt uiteraard 

deels bepaald door die functie. Maar ook de ruimtelijke context en de draagkracht en het karakter van de 

omgeving zijn bepalende factoren bij het ontwerpen van fietsinfrastructuur. Bijvoorbeeld waar fietsroutes 

groene of publieke ruimten doorkruisen ontstaan mogelijk conflictsituaties met andere gebruikers, 

waardoor een ontwerp op maat nodig is.” 
7 “Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030” (Stad Gent, mei 2018), blz. 118 

 

                       Foto’s hierboven: vergelijkbare fietsdrukte op 13/06/19 (respec. 08u00 en 07u51) 
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                       Foto’s hieronder: vergelijkbare fietsdrukte op 20/06/19 (respec. 07u49, 08u00 en 08u03) 


