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Verplaatsingsgedrag
De auto blijft het populairste vervoersmiddel in ons land. 83% van
de Belgen verplaatste zich in het afgelopen jaar als bestuurder
met de wagen. De fiets wint een beetje aan populariteit. Iets meer
dan de helft (51%) van de Belgen gebruikte het afgelopen jaar de
fiets. Bij de vorige editie van deze enquête was dat 47%.
Exact de helft van de mensen maakte gebruik van het openbaar
vervoer. 4% van de Belgen gebruikte het afgelopen jaar een voortbewegingstoestel, zoals een elektrische step of monowheel. Een
jaar eerder was dat nog maar 3%.

Figuur 1

Percentage Belgen dat het voorbije jaar gebruik maakte van de
verschillende vervoerswijzen.
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Verplaatsingsgedrag per gewest
In Wallonië heeft 82% vorig jaar een auto bestuurd. In Vlaanderen
is dat zelfs 87%. De wagen is daarmee in die gewesten met voorsprong het populairste vervoersmiddel. In Brussel reed ‘slechts’
64% het afgelopen jaar met de auto. Een even groot percentage
gebruikte daar het openbaar vervoer. Al stelden we bij het openbaar vervoer in Brussel wel een daling vast in vergelijking met de
vorige editie van 72% naar 64%. Ten opzichte van een jaar eerder
noteerden we dat het percentage gebruikers van voortbewegingstoestellen verdubbeld is in Brussel van 6% naar 12%. Mogelijk hebben dus minder mensen het openbaar vervoer genomen
door de populariteit van de elektrische step.
De fiets wordt in Vlaanderen steeds populairder. 69% van de Vlamingen reed het afgelopen jaar met de fiets, dat is een stijging
met 6%. In Wallonië reed ongeveer een kwart wel eens met de
fiets (24%). Dat percentage is nagenoeg gelijk aan een jaar eerder.
30% van de Brusselaars nam de fiets.

Figuur 2

Percentage Belgen per gewest dat in het voorbije jaar
minstens één keer de auto, de fiets, het openbaar vervoer of
een voortbewegingstoestel heeft gebruikt.
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Met welk type fiets rijden we?
Fietsen is over het algemeen het populairst in Vlaanderen. 55%
van de Vlamingen heeft het afgelopen jaar een klassieke fiets
gebruikt, ten opzichte van 41% voor heel België. Ook de elektrische fiets wordt in Vlaanderen vaker gebruikt, meer dan 1 op de 5
Vlamingen heeft het afgelopen jaar een elektrische fiets gebruikt.
In Brussel (8%) en Wallonië (6%) ligt dit aandeel opvallend lager.
Over het algemeen is de elektrische fiets in België aan een opmars
bezig. Bij de vorige editie gaf 13% van de ondervraagden aan een
elektrische fiets te hebben gebruikt, dit jaar is dit percentage toegenomen tot 16%. Relatief gezien is het aantal gebruikers van een
speed pedelec zeer klein. Minder dat 1% van de Belgen gebruikte
dit vervoersmiddel het afgelopen jaar.

Figuur 3

Percentage Belgen, Vlamingen, Brusselaars en Walen dat het
afgelopen jaar gebruik maakte van de klassieke fiets, elektrische
fiets en speed pedelec.
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Wat is de gemiddelde
snelheid van
de verschillende
soorten fietsers?
Grote verschillen in snelheden kunnen leiden tot verkeersonveilige situaties, dat geldt ook voor fietsers op een fietspad.
Daarom hebben we voor het eerst aan fietsers gevraagd wat
volgens hun inschatting hun gemiddelde snelheid is bij een
doorsnee fietsrit. Hieruit blijkt dat bij de klassieke fietsers 1
op 2 gemiddeld minder dan 16 km/u fietst bij een doorsnee
fietsrit. Bij fietsers met trapondersteuning fietst slechts 1 op 5
gemiddeld minder dan 16 km/u.
Ongeveer drie kwart van de fietsers met trapondersteuning
fietst gemiddeld tussen 16 en 24 km/u. Bij de mensen met een
klassieke fiets is dat 46%. Opvallend is dat bij beide groepen
fietsers slechts een klein deel aangeeft (6 à 7%) dat ze gemiddeld sneller dan 24 km/u fietsen. We kunnen dus concluderen
dat fietsers met trapondersteuning gemiddeld genomen wat
harder rijden dan mensen met een klassieke fiets, maar dat ze
zelden sneller gaan dan 24 km/u.

Figuur 4

Gemiddelde snelheid klassieke fiets versus fiets met
trapondersteuning.
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Welke factoren bepalen of we
de fiets of de auto nemen?
De keuze om verplaatsingen minder dan 10 kilometer of met
de fiets, of met de auto te doen, is afhankelijk van verschillende
factoren. De belangrijkste drie redenen om de auto te verkiezen
boven de fiets zijn dat het gemakkelijker is om bagage (66%) of
passagiers (46%) mee te nemen. Ook onaangename weersomstandigheden (60%) zorgen ervoor dat mensen de fiets thuis laten.
Omgekeerd geldt dat 73% van de fietsers aangeeft de fiets
te gebruiken in plaats van de auto omdat het goed is voor de
gezondheid. Voor 58% van de fietsers zijn parkeerproblemen een
reden waarom de fiets verkozen wordt. 58% geeft aan dat hun
keuze mee bepaald wordt door de voordelen voor het milieu door
zich met de fiets te verplaatsen.

Figuur 5

Factoren die meespelen om de auto te verkiezen boven de fiets
(verplaatsingen <10 km)
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Subjectief onveiligheidsgevoel
in het verkeer
Het onveiligheidsgevoel wordt traditioneel gemeten op een
10-puntenschaal, waarbij 0 staat voor helemaal niet in gevaar en
9 voor heel erg in gevaar. Opvallend is dat het onveiligheidsgevoel
van alle vervoerwijzen is afgenomen in vergelijking met vorig jaar.
Dat geldt zeker ook voor alle types openbaar vervoer, nadat hier
bij de vorige editie een stijging merkbaar was.
Motorrijders en fietsers zijn de twee vervoerswijzen die zich
het meest onveilig voelen in het Belgisch verkeer. Bij de officiële
ongevalscijfers zien we trouwens bij de motorrijders sinds 2013
een stagnatie van het aantal letselongevallen. Bij de fietsers en
zeker de mensen die met een elektrische fiets rijden, is er zeker
een forse toename van het aantal letselongevallen.

Figuur 7

Evolutie gemiddeld onveiligheidsgevoel per vervoersmodus
in het verkeer (0= helemaal niet in gevaar, 9= heel erg in gevaar).
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Zelf gerapporteerd
risicogedrag
Het is belangrijk om zicht te krijgen op hoe onveilig we ons werkelijk gedragen in het verkeer. 40% van de Belgen geeft aan minstens
één keer per maand handenvrij te bellen achter het stuur. Bij de
vorige bevraging was dat 30%. Handenvrij bellen is niet verboden
volgens het verkeersreglement, maar het leidt de bestuurder wel
af. Ook het al rijdend manueel instellen van het navigatiesysteem
is afleidend. 23% van de Belgen geeft toe dit maandelijks te doen.
Daarnaast is te snel rijden nog steeds een groot probleem. Het
percentage bestuurders dat toegeeft maandelijks sneller te rijden
dan de snelheidslimiet buiten de bebouwde kom en op autosnelwegen stijgt zelfs, respectievelijk van 31% naar 36% en van 26%
naar 32%.

Figuur 8

Percentage respondenten dat aangeeft maandelijks een bepaald
risicogedrag te stellen.
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Zelf gerapporteerd
risicogedrag: fietsers
We brengen dit jaar ook het zelfgerapporteerd risicogedrag van fietsers in kaart. Dit werd bevraagd
op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor nooit en 5 voor (bijna) altijd. In de grafiek staat het
percentage fietsers die het gedrag ooit stelt.
Een belangrijke vaststelling is dat de helft van de fietsers aangeeft wel eens te fietsen na het drinken van alcohol. 6% geeft aan te fietsen na het nemen van illegale drugs. Niet alleen bij automobilisten, maar ook bij fietsers heeft rijden onder invloed een ernstig effect op hoe je rijdt. Het heeft
een impact op je reactievermogen en op je evenwichtsgevoel.
Rijden onder invloed vergroot dus het risico op een ongeval.
Daarnaast worden nog verschillende flagrante inbreuken tegen het verkeersreglement toegegeven. Zo stelt 43% dat ze wel eens op het fietspad tegen de rijrichting rijden wanneer dat verboden
is en rijdt ongeveer een kwart wel eens zonder de handen aan het stuur te houden. Een even grote
groep rijdt in het donker zonder fietsverlichting. 1 op de 7 (14%) van de fietsers neemt wel eens een
foto of filmt terwijl ze aan het fietsen zijn.
Al deze gedragingen zijn uiteraard zeer gevaarlijk.

Figuur 9

Percentage fietsers dat aangeeft wel eens een bepaald
risicogedrag te stellen.
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Zelf gerapporteerd risicogedrag van fietsers per gewest
Alcohol op de fiets is vooral in Vlaanderen een fenomeen dat vaak
voorkomt. In Vlaanderen geven meer dan dubbel zoveel fietsers
aan dat ze wel eens fietsen nadat ze alcohol hebben gedronken
(57%) in vergelijking met Wallonië (23%).
In Brussel geeft het hoogste percentage fietsers aan wel eens
door het rood te fietsen (43%) wanneer dat verboden is. Dat
komt mogelijk omdat op verschillende plaatsen door het rode
licht rijden wel is toegestaan, als een specifiek verkeersbord dit
aangeeft. Sommige fietsers menen daarom misschien dat deze
regeling geldt bij elk verkeerslicht.
In Vlaanderen (25%) en Wallonië (19%) komt dit gedrag veel minder voor.
Opvallend is dat in Brussel bijna 1 op 5 fietsers (18%) wel eens fietst
na het nemen van illegale drugs. In Wallonië is dit nog 1 op 10, in
Vlaanderen rapporteert slechts 4% van de fietsers dit gedrag.

Figuur 10

Percentage fietsers dat aangeeft wel eens een bepaald risicogedrag
te stellen per gewest.
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Draagvlak verkeersveiligheidsmaatregelen
Verschillende maatregelen kunnen genomen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat kan door ongevallen te helpen
vermijden of de impact van een ongeval te beperken. Eén maatregel waar weinig weerstand tegen is, is het verplicht maken van de
fietshelm voor kinderen jonger dan 12 jaar. 85% van de Belgen is
voor, slechts 7% is tegen. Ook is er eensgezindheid dat de pakkans
voor zowel gsm-gebruik achter het stuur (83% voor, 8% tegen),
alcohol (73%, 14% tegen), als snelheid (door middel van meer trajectcontroles) omhoog moet.
Ook wat betreft nultolerantie voor onervaren bestuurders, is de
overgrote meerderheid van de Belgen (83%) voorstander. Voor
andere maatregelen is de weerstand groter. Zoals het verbod
op systemen die politiecontroles aanduiden via andere bestuurders. 38% is voor, ten opzichte van 30% bij de vorige editie. Het is
belangrijk om uit te leggen dat door zo’n controles te verklikken
je het politiewerk hindert. Vaak controleert de politie immers niet
alleen op verkeersinbreuken, maar kunnen ze bij controles ook
daders van criminele activiteiten onderscheppen.

Figuur 11

Percentage voor, tegen of geen mening per verkeersveiligheidsmaatregel.
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Draagvlak verkeersveiligheidsmaatregelen per gewest
Het is belangrijk om aan de bevolking de mogelijke voor- en nadelen
uit te leggen om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor
beleidsmaatregelen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor een veralgemeende zone 30 in het
centrum van steden. In Vlaanderen is 39% voor, in Brussel 30%
en in Wallonië slechts 22%. Overal is meer dan de helft van de
mensen tegen.
Toch moeten we benadrukken dat een lagere snelheid goed is voor
de verkeersveiligheid (zeker voor kwetsbare weggebruikers), het
milieu en de leefbaarheid. Een lagere maximumsnelheid hoeft ook
niet noodzakelijk tot veel tijdverlies te leiden. Vaak is de doorstroming zelfs vlotter bij een lagere snelheid in stads- en dorpscentra.

Figuur 12

Percentage Vlamingen, Brusselaars en Walen voor, tegen of geen
mening per verkeersveiligheidsmaatregel.
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Draagvlak
mobiliteitsmaatregelen
Sinds vorig jaar wordt er gepeild naar het draagvlak voor verschillende mobiliteitsmaatregelen die kunnen ingezet worden om
onder andere de filedruk in ons land te verlagen.
Zo is 9 op de 10 Belgen voorstander van gratis parking aan treinstations voor treinreizigers. Bijna 8 op 10 is voor het investeren in
parkeergelegenheden aan de rand van stadscentra.
Minder voorstanders zijn er voor de invoering van een slimme
kilometerheffing, 39% van de Belgen is voor deze maatregel, 43%
is tegen. Die laatste groep is in vergelijking met de vorige bevraging groter geworden, toen was 38% tegen. Het is belangrijk om
bij dergelijke maatregelen het totaalplaatje te schetsen en alle
mogelijke voor – en nadelen evenwichtig voor te stellen.

Figuur 13
Percentage voor, tegen of geen mening per mobiliteitsmaatregel.
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Draagvlak mobiliteitsmaatregelen per gewest
Hoe we kijken naar bepaalde oplossingen om de filedruk te verminderen heeft natuurlijk ook te maken met waar we wonen. In de
regio’s waar de filedruk het hoogst is, merken we het grootste aandeel voorstanders van de invoering van een slimme kilometerheffing. Zo is in Brussel 45% voor, in Vlaanderen is dat 42%. In Wallonië
zijn slechts 3 op de 10 inwoners voorstander, de helft is er zelfs
tegen deze mobiliteitsmaatregel.
Een systeem waarbij je bestuurders gaat belonen als ze de spits
mijden heeft het meeste aanhangers in Brussel (58% voorstanders).

Figuur 14
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Conclusie
Uit deze 8ste Nationale VerkeersONveiligheidsenquête leren we
dat de elektrische fiets verder in opmars is. Waar bij de vorige editie 13% van de ondervraagden de elektrische fiets had gebruikt,
geven dit jaar 16% van de Belgen aan de voorbije 12 maanden zich
met de elektrische fiets verplaatst te hebben.
Hoewel mensen gemiddeld genomen wat sneller rijden met een
elektrische fiets, is er slechts een klein percentage dat sneller rijdt
dan 24 km/u.
Nog steeds voelen fietsers en motorrijders zich het onveiligst in
het Belgisch verkeer. In de ongevalscijfers zien we de laatste jaren
een stijging van het aantal letselongevallen met fietsers.
Als we kijken naar het toegegeven risicogedrag valt op dat bij de
automobilisten overdreven snelheid en afleiding problemen zijn
die zeker niet in omvang afnemen. Bij de fietsers valt vooral op
dat de combinatie met alcohol vaak gemaakt wordt. Ook andere
essentiële verkeersregels, zoals het respecteren van het rode
licht, worden regelmatig met de voeten getreden.
Tot slot blijkt dat het draagvlak voor verschillende belangrijke
maatregelen voor een betere mobiliteit en verkeersveiligheid niet
altijd heel groot is. Het blijft essentieel om de bevolking goed uit te
leggen wat de voor- en nadelen zijn van beleidsmaatregelen zoals
een uitbreiding van zone 30 in dorps- en stadscentra en de invoering van een slimme kilometerheffing. Door het debat te voeren
met de juiste nuances kan het draagvlak vergroot worden.
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