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betreden. Hopelijk kan ik ook in mijn job mijn interesse voor mobiliteit verder ontwikkelen.  
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te willen zijn. Eveneens wil ik hen van harte bedanken voor de tijd en moeite die zij genomen hebben 

voor het beantwoorden van mijn vragen en het geven van nuttige adviezen en nieuwe inzichten. 

 

Verder wil ik Tim Scheirs en Begga Van Cauwenberghe van het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent 
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In deze masterproef wordt ingegaan op de invloed van het netwerk op het 

fietsgebruik. Eerst wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste factoren die het 

fietsgebruik beïnvloeden, met een focus op het netwerk. Daarna worden verschillende 

methoden besproken om de connectiviteit, het belangrijkste kenmerk van het netwerk, te 

kwantificeren. Vervolgens worden dezelfde methoden toegepast op het fietsnetwerk van 

Gent. Uit het onderzoek blijkt dat de methoden verder geoptimaliseerd moeten worden om 

ze als betrouwbaar beleidsinstrument te kunnen gebruiken.  
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EXTENDED ABSTRACT 

 
Cycling in the city is on the rise worldwide. Many city authorities promote the bicycle as a sustainable 

transportation travel mode, perfectly suited for the city. Benefits of cycling in the city are plentiful: no 

dependence of (fossil) fuels, no air pollution, less space needed for infrastructure, less congestion, 

more flexibility, a better health, etc. Therefore, the academic community has recently paid more 

attention to cycling. The main goal of scientific research is to explain why people are riding their 

bicycle. Although the role cultural and personal aspects play should not be underestimated, numerous 

scientific studies point out the importance of the built environment. To encourage the use of bicycles 

in the city, the focus should lie on built-environmental factors such as land use, spatial density, 

transport infrastructure and network. Many cities that want to promote cycling, are investing heavily 

in quality cycling infrastructure. However, by doing this, many forget the importance of a consistent 

network. This master thesis investigates the role of the network by comparing various methods to 

quantify the network. Applying these methods to a case study on the bicycle network of Ghent, 

Belgium, contributes to this research. In the end, this comparison should lead to further research in 

bicycle network analysis and support policy makers and local authorities in understanding the bicycle 

network. 

 

A review of the scientific literature shows that 'connectivity' is the main feature of the network to 

explain and promote bicycle use. A highly connected network implies a network where people can 

move quickly and safely from one place to another, and this for every location in the city. Indicators 

that  want to describe connectivity in a complete way must therefore take several aspects into 

account. First, the topology of the network is an important factor in connectivity, as it determines the 

network structure. Second, the quality of the network is highly dependent of the quality of the 

infrastructure. Not every method to measure network connectivity takes these aspects into account. 

Therefore, in this master thesis the methods are reviewed thoroughly. 

 

A first type of connectivity indicators, which are calculated on the basis of so-called ‘general 

methods’, only apply to the topology of the network. This sort of method can be further divided in 

methods that have their origin in graph theory and methods based on the density. The first group is 

simply taking the number of lines and/or nodes into account. This has as a result that ‘scale’, yet an 

important spatial determinant, is not included in the score. For example, networks that have the same 

structure, but operate on a different scale, get the same connectivity score. Hence, these methods are 

useless to detect small spatial differences in network connectivity. This effect is also shown in the 

case study of Ghent. The second group does take the scale into account, but says little about the 

'unity' of links and nodes. According to these methods, the connectivity of the street network in 

Ghent increases when approaching the city center. As a conclusion, general methods are quick and 

easy to use, but do not provide an all-inclusive image of the connectivity. Therefore, biased results 

may occur, especially on a small scale . 

 

A second type of methods integrates the quality of infrastructure in the calculation of network 

connectivity. Although these methods require more computing time, they provide a more complete 

image of the connectivity in general and are more reliable in showing spatial differences. Indeed, the 

quality of cycling infrastructure is an essential aspect in a good cycle network. On a network where 

streets are perfectly connected but without any decent bicycle infrastructure, people will not be likely 

to ride there bicycle. Unlike the first type, according to these methods the city center of Ghent tends 



v 
 

to have a lower connectivity than the outskirts. If we take a closer look, the streets in the center may 

form a dense and well-united network, the quality and consistency of the infrastructure is lacking. 

This means opportunities of a good cycling network are missed here, for lack of coherent 

infrastructure. The application in this thesis that attempts to assess modifications to the network in 

Ghent, also shows the importance of the coherence. The construction of new bicycle infrastructure 

will only contribute to a better connectivity when the infrastructure of the joint links is of a good 

quality too. As the coherence is of great importance, a long-term vision on a bicycle network is an 

indispensable clue to construct the network in an efficient manner. 

 

Methods that integrate infrastructure quality will apprehend the connectivity of a network in a better 

way than methods that only take the topology into account. Methods to quantify bicycle networks are 

certainly improving, but an ideal method is still out of reach. A next step in this optimization process 

is linking the presence of functions residing along the network. In fact, connectivity is also 

determined by the functions and activities that are established on the network. The more important 

functions are, the better the connectivity of the network. Such a method would not only be 

appropriate to assess adjustments in the infrastructure, but also changes in the allocation of functions 

on the network. 

 

The many deficiencies and imperfections of the used data and methods prove that caution is always 

advised when calculating connectivity. A better comprehension of the methods will no doubt lead to 

a better interpretation of the results. The insight during the analysis is often just as valuable as the 

results are, to get a complete image of the network. Unfortunately, to comprehend a network is not as 

easy as it seems. Both the temporary situation and the spatial context are factors that have a huge 

impact on the network. This makes it hard to comprehend a cycling network by using analytical 

methods only. Hence, the difference between the American and European spatial context, which is an 

issue in this master thesis, partially explains why analytical methods are less applicable to the bicycle 

network of Ghent. 

 

When relying on connectivity methods in a decision process for infrastructure adjustment, it is always 

necessary to compare different methods. The more methods that are used, the more complete and 

accurate the final results will be. Moreover, it gives us new insights and allows us to discover weak 

links. Further on in the process, for example before improving the weak links, several methods can be 

used to test new scenarios. Anyhow, none of the methods should be used to dominate any 

governmental policy, as it requires real human experience and knowledge of the network to 

implement policies. However, an analysis of the network connectivity can certainly be a useful tool, 

both in acquiring insights and ideas as well in verifying network adjustments.  
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1. INLEIDING 

 

De stad is in volle expansie. Niet alleen in België is de stad aantrekkelijk om te wonen, te werken en te 

ontspannen, wereldwijd worden steden meer dan ooit gezien als de sociale, economische en culturele 

centra van de toekomst. Deze groei, waarin steden zowel in- als uitbreiden, zet een grote druk op de 

leefbaarheid voor inwoners, pendelaars en bezoekers. Om de stedelijke leefbaarheid te behouden (en 

te vergroten), zetten ruimtelijke planners en stedenbouwers de laatste jaren in op het verduurzamen 

van de stedelijke leefomgeving. Een duurzame stad is een stad die niet alleen voldoet aan de wensen 

van de huidige bevolking, maar ook aan de wensen van de toekomstige generaties. Stedelijke 

verduurzaming wil een oplossing bieden voor hedendaagse problemen als klimaatverandering, 

(lucht)vervuiling, sociale segregatie, vervoerscongestie, etc. 

 

Vervoer is een belangrijk element in duurzame ruimtelijke planning en stedelijk beleid. Bij veel 

problemen ligt de oorzaak immers (gedeeltelijk) bij het hedendaagse vervoer. Het massale autogebruik 

in vele landen, waaronder België, leidt tot congestie, luchtvervuiling, klimaatverandering, etc. De 

aanwezigheid van de auto betekent bovendien voor velen een afname van de verkeersveiligheid en     

-leefbaarheid, wat meteen een extra stimulans is om de auto te verkiezen boven andere 

vervoerswijzen. Daarenboven wordt de auto gezien als oorzaak én gevolg van aanhoudende 

suburbanisatie. Het grotere bereik van een auto maakt het immers mogelijk om buiten de stad te 

wonen. Die suburbanisatie en verspreiding van functies zorgen op hun beurt voor grotere auto-

afhankelijkheid, zodat een vicieuze cirkel ontstaat. Het Belgische en Vlaamse ruimtelijk beleid heeft 

dus mee een autogeoriënteerde maatschappij gecreëerd (Grietens, 2009). Daarnaast vraagt de auto 

grootschalige infrastructuur, iets waar in een compacte stad weinig ruimte voor is. Eén van de 

oplossingen om het stedelijk autogebruik in te perken, en die zowel op academisch als beleidsniveau 

vaak naar voren wordt geschoven, is de fiets. 

 

Dat de fiets door velen gezien wordt als het ultieme stedelijk vervoersmiddel1, die bovendien 

meehelpt in het verduurzamen van de stad, heeft verscheidene redenen. Eerst en vooral is de 

(gewone) fiets een vervoersmiddel die enkel energie vraagt van de bestuurder, en dus geen energie van 

externe bronnen. Hierdoor valt de afhankelijkheid van ons vervoer van (al dan niet fossiele) 

energiebronnen weg. Daarnaast stoot de fiets geen uitlaatgassen uit, zodat de schadelijke gevolgen van 

luchtvervuiling – zowel op korte als op lange termijn – afnemen. Ook vraagt de fiets minder 

infrastructuur, bijvoorbeeld op vlak van wegen en parkeervoorzieningen, wat een extra voordeel ten 

opzichte van de auto oplevert. De kleinere ruimte-inname zorgt er ook voor dat er minder vlug 

congestie optreedt. Een fiets is daarenboven flexibeler dan een auto, zodat een fietser meer 

bewegingsvrijheid in een compacte stad heeft. Bovendien is fietsen gezond, en vermindert het de kans 

op obesitas, diabetes en hypertensie (Pucher & Dijkstra, 2003). Op dit laatstgenoemde voordeel 

wordt vooral in Noord-Amerika gefocust, waar fietsen vooral onder de noemer ‘fysieke activiteit’ valt. 

Mensen de fiets op krijgen betekent voor hen vooral een gezondere bevolking. Onderzoek heeft 

namelijk uitgewezen dat frequent fietsen voor een betere gezondheid zorgt (Oja et al., 2011). 

Geregeld fietsen naar het werk zou de vitaliteit van de werknemers aanzienlijk vooruit helpen (Ming 

Wen & Rissel, 2008). Ook in Europa en België zijn er studies die fietsen koppelen aan fysieke 

activiteit (e.g. Van Dyck, 2012; Van Dyck et al., 2009), maar fietsen wordt hier vooral gezien als een 

duurzaam transportmiddel, dat helpt in de strijd tegen vervuiling, congestie en klimaatverandering en 

                                                   
1 De stedenbouwkundige stroming New Urbanism bijvoorbeeld, promoot in zijn visie een compacte en diverse stad 
die het fietsgebruik stimuleert. 
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bovendien de (verkeers)leefbaarheid opkrikt. De relatie tussen fietsen en leefbaarheid wordt 

geïllustreerd door het feit het merendeel van de ‘gelukkigste’ steden ter wereld echte fietssteden zijn. 

Een fietsvriendelijke stad zorgt ervoor dat mensen meer vrijheid hebben en bijgevolg gelukkiger zijn 

(Montgomery, 2013). In plaatsen waar meer gefietst wordt, is er bovendien minder vervoersarmoede, 

aangezien de fiets een goedkoop transportmiddel is. Ook zullen typische kenmerken van fietssteden 

zoals compactheid en diversiteit bijdragen aan het inperken van vervoersarmoede (Martens et al., 

2011). 

 

Niet alleen op vlak van welzijn en leefbaarheid bewijst fietsen in de stad zijn nut, er is ook 

economische winst. De economische kost van verkeersongevallen wordt immers veelal onderschat 

(Aertsens et al., 2010). Goede infrastructuur voor fietsers is dus van alle belang om de veiligheid te 

verhogen en zo de economische kosten van de ongevallen te verlagen. Bovendien blijkt uit onderzoek 

dat het vervangen van autoparkeerplaatsen door fietsparkeerplaatsen een positief effect heeft op de 

handel in de omgeving. Een fietser zal weliswaar per bezoek minder uitgeven, maar de frequentie van 

het winkelen zal hoger liggen, waardoor de totale omzet zal stijgen (Buis et al., 2000; Dekoster et al., 

1999, p. 20). Niet enkel voor kleinhandel bieden fietsinvesteringen economische voordelen, de aanleg 

op zich van fietsinfrastructuur creëert meer jobs dan de aanleg van auto-infrastructuur (i.e. per 

geïnvesteerd bedrag) (Garrett-Peltier, 2011). Door de positieve effecten op sociaal en economisch 

vlak, kan het stimuleren van fietsen significant bijdragen tot de ontwikkeling van steden in minder 

vermogende landen. Voorbeelden van steden in armere landen die inzetten op de fiets zijn Bogotá, 

Colombia (Cervero et al., 2009; Montgomery, 2013) en diverse Braziliaanse steden (Dias Batista, 

2010; Jones & Novo de Azevedo, 2013). Zij slagen erin dankzij het stimuleren van fietsen de 

(duurzame) ontwikkeling van hun stad te versnellen. 

 

Wat het aandeel van de fiets als vervoersmiddel betreft, is er een groot onderscheid tussen landen en 

steden. In de Copenhagenize Index, een rangschikking van de meest fietsvriendelijke steden in de 

wereld, staan Noord-Europese steden steevast bovenaan de lijst (http://copenhagenize.eu/index/, 

3/1/2014). Vooral Nederland en Denemarken genieten wereldwijd aanzien om hun fietsvriendelijk 

beleid. Deze landen kennen bovendien een lange geschiedenis van fietscultuur onder de bevolking, 

een niet te onderschatten factor voor het fietsgedrag. Die cultuur lijkt zich de laatste jaren uit te 

breiden naar andere landen, waar het in bepaalde subculturen hip is de fiets te gebruiken (Pelzer, 

2010). Veel steden, waaronder Antwerpen en Brussel, hebben bovendien recent een fietsdeelsysteem 

geïntroduceerd. Dit is een infrastructuur die het toelaat om op verschillende plaatsen in de stad een 

fiets te gebruiken tegen goedkoop tarief. Door fietsen op die manier gemakkelijk en voor iedereen 

beschikbaar te maken, wil men een fietscultuur onder de bevolking creëren. De introductie van zo’n 

fietsdeelsysteem is bovendien een nieuwe uitdaging voor stadsplanners, waarbij rekening gehouden 

moet worden met het stratennetwerk, de stedelijke structuur, de spreiding van functies, etc. (Lin & 

Yang, 2011). In België wordt de fiets gemiddeld minder gebruikt dan in de fietslanden Denemarken 

en Nederland, maar vooral in Vlaamse steden wint de fiets de laatste jaren toch aan populariteit 

(Vandenbulcke et al., 2011; Witlox & Tindemans, 2004). De fiets heeft in Vlaanderen bovendien de 

potentie om aan belang te winnen, aangezien veel korte verplaatsingen nog steeds met de auto 

gebeuren (Nuyts & Van Hout, 2007). 

 

 

 

http://copenhagenize.eu/index/
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Ook in Gent, waar onderstaand onderzoek plaatsvindt, nemen de inwoners de laatste jaren pertinent 

meer de fiets2. De stad Gent promoot zichzelf dan ook als een echte fietsstad. Een actief en 

doordacht stedelijk fietsbeleid, zowel op vlak van infrastructuur als campagnes, moeten voor een 

modal shift bij de inwoners zorgen. In het laatste bestuursakkoord van het Gentse stadsbestuur wordt 

er stevig ingezet op het stimuleren van fietsen3. In de Copenhagenize Index 2012, gebaseerd op het 

aandeel fietsverplaatsingen, staat Gent wereldwijd op een 32e plaats. Men kan dus stellen dat Gent een 

fietsvriendelijke stad is, maar met ruimte om het fietsgebruik verder op te drijven. Gent is bijgevolg 

een goede stad om de eigenschappen van het fietsnetwerk onder de loep te nemen. Er is immers 

reeds een degelijk fietsnetwerk aanwezig, maar de mogelijkheden tot verbetering zijn er nog steeds. 

 

Om hun fietsbeleid te onderbouwen, zijn steden wereldwijd op zoek naar de factoren die mensen 

aanzetten om de fiets te nemen. Niet alleen in steden waar de fiets vandaag quasi onbestaande is, 

maar ook in steden als Gent die het fietsgebruik verder willen opdrijven. De academische literatuur 

biedt reeds een ruim aanbod aan onderzoeken die antwoorden op deze probleemstelling, met vooral 

studies die het gedrag van fietsers in steden bestuderen. Eén van de factoren die een sterke invloed op 

het fietsgedrag heeft – en die steevast terugkeert in de literatuur – is de infrastructuur en het netwerk 

die voor fietsers beschikbaar zijn. Vooral het netwerk blijkt een cruciale, maar onderschatte factor te 

zijn. Daarom wil deze masterproef verschillende aspecten van het fietsnetwerk verder bestuderen. 

Volgende onderzoeksvragen zullen hierbij aan bod komen. Op welke manier zal het fietsnetwerk een 

effect hebben op het fietsgebruik? Wat zijn de preferenties van fietsers op vlak van infrastructuur en 

netwerk? Welke kenmerken van het netwerk zijn doorslaggevend bij het beïnvloeden van het 

fietsgebruik?  

 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat vooral de connectiviteit van het netwerk het belangrijkste 

kenmerk is. In de stedenbouwkundige stroming New Urbanism bijvoorbeeld wordt het belang van de 

connectiviteit van het wegennetwerk onderstreept omdat het de duurzaamheid van de stedelijke 

mobiliteit ten goede zou komen. Mekuria et al. (2012, p. 8) stellen het duidelijk: “Connectivity is perhaps 

the most critical aspect of a bicycling network and should feature prominently in network planning”. Een frequent 

gebruikt citaat is dat ‘een fietsroute slechts zo sterk is als zijn zwakste schakel’ (Mekuria et al., 2012). 

De veronderstelling daarbij is dat fietsers die een bepaalde kwaliteit van fietsinfrastructuur eisen, hun 

fiets al niet zullen gebruiken vanwege één zwakke plek in de fietsroute. Deze stelling wordt vaak strikt 

overgenomen, waardoor de focus slechts op één route ligt. Het is echter nodig de connectiviteit van 

het volledige netwerk mee te nemen.  

 

Een vage term als ‘connectiviteit’ werpt enkele nieuwe onderzoeksvragen op. Hoe wordt 

connectiviteit gedefinieerd? Op welke manier zal de connectiviteit het fietsgebruik beïnvloeden? 

Welke methoden bestaan er om de connectiviteit van een netwerk te bepalen? Hoe kan de 

connectiviteit van netwerken in verschillende situaties vergeleken worden? Veel bestaande 

onderzoeken naar netwerkconnectiviteit situeren zich in een Noord-Amerikaanse context, waar het 

stratennetwerk en de stedelijke structuur veelal anders zijn dan de Europese steden. In deze 

masterproef wordt de opportuniteit genomen de verschillende methoden om connectiviteit te meten, 

                                                   
2 Volgens Stad Gent worden 22% van de verplaatsingen door Gentenaars met de fiets gedaan. 
(http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten/Dienst%20Stedenbeleid%20en%20Internationale%20Bet
rekkingen/Dataplanning%20en%20Monitoring/studiedag23042013/Sessie%201%20-
%20Begga%20Van%20Cauwenberge.pdf, 20/12/2013) 
3 Het bestuursakkoord is terug te vinden op  
http://www.gent.be/docs/Diensten%20van%20de%20Stadssecretaris/Stadssecretariaat/Bestuursakkoord_2013_20
18.pdf (4/1/2014) 

http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten/Dienst%20Stedenbeleid%20en%20Internationale%20Betrekkingen/Dataplanning%20en%20Monitoring/studiedag23042013/Sessie%201%20-%20Begga%20Van%20Cauwenberge.pdf
http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten/Dienst%20Stedenbeleid%20en%20Internationale%20Betrekkingen/Dataplanning%20en%20Monitoring/studiedag23042013/Sessie%201%20-%20Begga%20Van%20Cauwenberge.pdf
http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten/Dienst%20Stedenbeleid%20en%20Internationale%20Betrekkingen/Dataplanning%20en%20Monitoring/studiedag23042013/Sessie%201%20-%20Begga%20Van%20Cauwenberge.pdf
http://www.gent.be/docs/Diensten%20van%20de%20Stadssecretaris/Stadssecretariaat/Bestuursakkoord_2013_2018.pdf
http://www.gent.be/docs/Diensten%20van%20de%20Stadssecretaris/Stadssecretariaat/Bestuursakkoord_2013_2018.pdf
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toe te passen op een Europese stad, namelijk Gent. Zo kan onderstaand onderzoek de toepasbaarheid 

van het concept connectiviteit en de verschillende methoden op andere steden testen en het belang 

van de relatie tussen connectiviteit en de stedelijke structuur schetsen. 

 

Eens we weten wat connectiviteit inhoudt en hoe het kan gemeten worden, is de volgende stap 

bepalen wat connectiviteit en netwerk kunnen betekenen voor het fietsbeleid. Er is op dit moment 

immers een gebrek aan een kwantificeerbare methode voor connectiviteit die investeringen in 

fietsinfrastructuur verantwoordt (Mekuria et al., 2012). Beleidsmakers volgen hiervoor nu vooral de 

publieke opinie, hun eigen gevoel en hun budget. Volgende vragen zullen de leidraad zijn voor het 

onderzoek. Hoe kunnen we ingrijpen in de connectiviteit van het netwerk? Kan de connectiviteit van 

het netwerk beleidsbeslissingen ondersteunen? Hoe kunnen methoden om het netwerk te 

kwantificeren een hulpmiddel zijn om in te grijpen in de connectiviteit? In hoeverre zijn dergelijke 

methoden nuttig voor stadsplanners en andere beleidsmakers? Opnieuw zullen de resultaten 

toegepast worden in een casestudie van Gent, om de verschillende methoden te toetsen in een reële 

stad. 

 

Deze masterproef wordt opgebouwd op basis van de structuur van bovenstaande probleemstelling. 

Er zijn tal van factoren die een rol spelen bij het stimuleren van fietsgebruik in de stad. De laatste 

jaren is het onderzoek hiernaar exponentieel gegroeid. Daarom is het nodig eerst een overzicht te 

geven van de bestaande literatuur vooraleer het eigenlijke onderzoek aan te vangen. Het volgende 

deel biedt dan ook een antwoord op de vraag ‘Welke factoren beïnvloeden fietsgebruik?’, aan de hand 

van bestaande literatuur. De focus van deze literatuurstudie ligt op de invloed van het netwerk en de 

infrastructuur, maar ook andere factoren mogen niet onderschat worden, zo zal blijken. Vervolgens 

wordt in het derde deel het belangrijkste kenmerk van het netwerk onder de loep genomen: 

connectiviteit. Eerst worden de verschillende methoden om de connectiviteit van een netwerk te 

bepalen besproken en daarna worden deze methoden toegepast op het stratennetwerk van Gent. Het 

vierde deel behandelt het toepassen van de connectiviteit in de beleidsvorming. Hierin wordt 

nagegaan hoe kan ingegrepen worden in de connectiviteit en welke methoden geschikt zijn om 

bepaalde aanpassingen in het fietsnetwerk te beoordelen. Vervolgens worden in de discussie de 

resultaten van de drie luiken kritisch bekeken. Zo komen er verschillende gebreken van de methoden 

aan het licht, maar worden ook algemene bedenkingen bij het hedendaagse fietsbeleid en -onderzoek 

geformuleerd. Uit deze kritiek worden ook enkele beleidsaanbevelingen geëxtraheerd. Tenslotte 

worden de belangrijkste bevindingen van deze masterproef op een rij gezet in het besluit. 
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2. WELKE FACTOREN BEÏNVLOEDEN FIETSGEBRUIK? 

 

In dit deel wordt ingegaan op de verschillende factoren die het gebruik van de fiets in de stad kunnen 

beïnvloeden. In de wetenschappelijke literatuur kent het verklaren van fietsgebruik – en 

verplaatsingsgedrag in het algemeen – toenemende aandacht, aangezien de vraag naar duurzame 

mobiliteit vanuit het beleid groeit. Omdat bestaande artikels vaak slechts één of enkele factoren 

behandelen, wordt hier op basis van de wetenschappelijke literatuur een samenvatting gegeven. Het 

overzicht is zo gestructureerd dat er steeds meer ingezoomd wordt op de invloed van het netwerk. 

Eerst wordt een synopsis van alle mogelijke factoren gegeven, daarna wordt er verder ingegaan op de 

invloed van de bebouwde omgeving en finaal wordt er gefocust op de kracht van het netwerk. 

 

2.1. Een algemeen overzicht 

 

Uit de literatuur blijkt dat tal van factoren een invloed uitoefenen op het fietsgebruik van de 

bevolking. Deze factoren kunnen in vier categorieën kunnen ondergebracht worden: cultuur, 

persoonlijke eigenschappen, ‘niet-bebouwde omgeving’ en ‘bebouwde omgeving’4. De factoren en 

hun invloed op het fietsgebruik worden schematisch weergegeven in Figuur 1. Andere 

samenvattingen van academische literatuur omtrent fietsgebruik en hoe het beïnvloed wordt, zijn te 

vinden in Krizek, Forsyth, et al. (2009), Heinen et al. (2010) en Pucher et al. (2010). 

 

 
Figuur 1. Schematische weergave van factoren die het fietsgebruik beïnvloeden 

                                                   
4 De termen niet-bebouwde omgeving en bebouwde omgeving klinken niet vertrouwd in het Nederlands, maar het 
zijn de meest correcte vertalingen voor de in de literatuur frequent gebruikte Engelse termen ‘non-built environment’ en 
‘built environment’. 
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Vooraleer verder ingegaan wordt op bovenstaande categorieën, moet een kanttekening bij de talrijke 

literatuur geplaatst worden. Het merendeel van de hieronder besproken onderzoeken werd uitgevoerd 

in één specifieke stad, land of – in het beste geval – werelddeel. Het is dan ook nodig de context van 

het onderzoek steeds kritisch te bekijken. Er zijn bijvoorbeeld belangrijke inherente verschillen in 

fietsgebruik tussen landen en zelfs steden, zodat in sommige gevallen een nuancering van de 

resultaten nodig is. Nederland blijkt het land te zijn waar men het meeste fietst, gevolgd door 

Denemarken (Rietveld & Daniel, 2004). De Verenigde Staten en Canada – waar veel studies naar 

fietsgebruik uitgevoerd worden – bengelen achteraan in de lijst. Pucher en Dijkstra (2003) tonen 

hetzelfde fenomeen aan: fietsen in de Verenigde Staten is een stuk onveiliger dan in pakweg 

Nederland en Duitsland. In België blijken er zelfs verschillen te bestaan tussen de regio’s 

(Vandenbulcke et al., 2011). In Vlaanderen wordt significant meer gefietst dan in Brussel en Wallonië. 

Welke factoren een invloed hebben op fietsgebruik is bovendien verschillend per regio. In 

Vlaanderen bijvoorbeeld is fietsgebruik positief gecorreleerd met het gemiddeld inkomen, terwijl in 

Brussel en Wallonië geen significant verband met inkomen bestaat. Culturele aspecten kunnen deze 

verschillen verklaren, zo zal blijken. De populariteit van fietsen moet dus steeds meegenomen worden 

in de kritische reflectie van elk onderzoek. 

 

Aan de andere kant moeten ook infrastructuur, netwerk en ruimtelijke ordening van de betreffende 

steden, regio’s of landen in rekening gebracht worden bij het vergelijken van literatuur.  De structuur 

van een Noord-Amerikaanse stad is vaak meer uitgespreid dan van een Europese stad, wat een 

belangrijke invloed kan hebben op de interpretatie van de studie. Ook de doelstelling van het 

onderzoek verschilt vaak en kan tot andere interpretaties leiden. In Angelsaksische context worden 

studies naar fietsgebruik veelal uitgevoerd om de fysieke activiteit van de bevolking te analyseren, en 

zo de gezondheid op een gemakkelijke, goedkope en duurzame manier te verbeteren (e.g. Dill, 2009; 

Unwin, 1995; Winters, Brauer, et al., 2010). Ook in Europa speelt gezondheid een rol (e.g. Deforche 

et al., 2010; Oja et al., 2011), maar wordt de fiets eerder gezien als middel om steden meer duurzaam 

en leefbaar te maken (Bergström & Magnusson, 2003; Vandenbulcke et al., 2011). De plaats waar de 

studie uitgevoerd is, mag dus niet uit het oog verloren worden bij de interpretatie van de resultaten. 

 

2.1.1. Cultuur en persoonlijkheid 

 

In Figuur 1 worden de verschillende factoren die een invloed hebben op fietsgebruik schematisch 

weergegeven. Een eerste categorie die voor een stuk bepalend zal zijn voor de keuze voor de fiets, is 

de culturele achtergrond. Culturele gebruiken en historisch gegroeide tradities kunnen deels de grote 

verschillen tussen landen, regio’s of steden verklaren. Ook binnen eenzelfde stad kan de cultuur van 

een persoon een verklaring bieden waarom hij of zij al dan niet voor de fiets kiest. Allochtonen 

bijvoorbeeld gebruiken in Nederland minder de fiets dan autochtonen (Verhoeven, 2009). Culturele 

aspecten worden in de huidige academische literatuur echter vaak onderschat volgens Oosterhuis 

(2013). Hij gebruikt het begrip habitus van Bourdieu om de kracht van cultuur te verduidelijken. De 

habitus omvat de “aangeleerde praktijken, gebruiken, gevoelens en standaarden die zo zeer deel van 

onszelf zijn geworden dat ze vanzelfsprekend en natuurlijk voelen” (Oosterhuis, 2013). Fietsgedrag 

zal bijgevolg niet zo maakbaar zijn als vele auteurs doen blijken. De slogan van Nelson en Allen 

(1997) en Dill en Carr (2003) “If you build them, commuters will use them” (zie Deel 2.2) wordt hierdoor 

geen zekerheid meer. Niet alle auteurs zijn blind voor het culturele aspect, Parkin (2012) bijvoorbeeld 

schenkt in zijn overzichtswerk uitvoerig aandacht aan het belang van cultuur en geschiedenis om het 

hoge fietsgebruik in Nederland en Denemarken te verklaren.  
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De tweede categorie van factoren zijn de persoonlijke eigenschappen, die nauw aanleunen bij cultuur. 

Het is immers moeilijk te bepalen of een levensstijl eigen is aan de persoon of cultureel gebonden is. 

Desalniettemin spelen persoonlijke eigenschappen een rol bij de fietsbeslissing. Van Acker et al. 

(2010) bijvoorbeeld trachten verplaatsingsgedrag en sociale psychologie te verenigen door concepten 

als perceptie, levensstijl, gedrag en voorkeuren te introduceren om verplaatsingsgedrag te verklaren. 

Ook zelfselectie is een uiting van de persoonlijkheid die een invloed op het verplaatsingsgedrag heeft. 

Zelfselectie is de hypothese dat personen hun woonlocatie kiezen in functie van hun 

verplaatsingsgedrag en -voorkeuren (Cao et al., 2009; Van Acker et al., 2010; van Wee, 2009). Mensen 

die graag fietsen zullen bijvoorbeeld kiezen om te wonen in een buurt die vlot bereikbaar is met de 

fiets. Hierdoor wordt de rol van de bebouwde omgeving in het verklaren van verplaatsingsgedrag 

overschat en de rol van culturele en persoonlijke eigenschappen onderschat. Specifiek voor 

fietsgedrag stellen Moudon et al. (2005) dat in de Verenigde Staten de fietsbeslissing louter door 

persoonlijke aspecten verklaard wordt, en weinig afhankelijk is van het infrastructurele aspect. 

Daarentegen antwoorden de respondenten uit datzelfde onderzoek wel dat ze meer zouden fietsen als 

er in hun buurt een fietsweg zou liggen. De auteurs veronderstellen dan ook dat het eerstgenoemde 

resultaat het gevolg is van het feit dat er slechts weinig fietsinfrastructuur in de Verenigde Staten 

voorhanden is. Fietsers zullen infrastructuur immers niet als een doorslaggevende factor aanduiden 

als er weinig kwalitatieve voorzieningen zijn. In lijn met de culturele en persoonlijke aspecten, heeft 

de fietservaring volgens Hunt en Abraham (2007) een belangrijke rol in de beslissing om al dan niet 

de fiets te nemen. Ze onderkennen ook het belang van fietsinfrastructuur, maar voegen eraan toe dat 

de ervaring van de fietser de rol van de infrastructuur bij de fietsbeslissing doet afnemen. 

 

Culturele en persoonlijke aspecten zijn moeilijk te veranderen. Vooral het wijzigen van ingebakken 

culturele tradities is een werk van lange adem. Toch trachten beleidsmakers her en der in te werken 

op cultuur en persoonlijkheid om mensen op de fiets te krijgen. Zogenaamde zachte maatregelen 

kunnen daarbij helpen. Voorbeelden van zachte maatregelen zijn advertentiecampagnes, wedstrijden, 

fietslessen, promotiedagen, etc. Verschillende studies tonen de doeltreffendheid van deze zachte 

maatregelen aan, maar benadrukken wel de lange termijn vooraleer ze werkzaam zijn (Krizek, Handy, 

et al., 2009; Möser & Bamberg, 2008; Sloman et al., 2010). 

 

2.1.2. Omgeving 

 

Kenmerken van culturele en persoonlijke aard zijn onafhankelijk van de omgeving waarin men zich 

bevindt. Daarnaast zijn er heel wat ruimtelijke kenmerken die een invloed hebben op het fietsgebruik. 

Bepaalde eigenschappen van de plaats van herkomst, traject en bestemming zullen een rol spelen in 

de keuze van de vervoerswijze. Deze omgevingsfactoren kunnen verdeeld worden in twee 

categorieën: niet-bebouwde en bebouwde omgeving. De niet-bebouwde omgeving bestaat uit 

kenmerken die niet door de mens gecreëerd zijn. Zo zal de topografie, meerbepaald het reliëf, een 

belangrijke rol spelen in de fietsbeslissing. In heuvelachtige steden wordt er minder gefietst dan 

steden met een vlak reliëf. Unwin (1995) toonde reeds aan dat het reliëf één van de (vele) factoren is 

die bepaalt of men met de fiets naar het werk gaat. In de studie van Parkin et al. (2008), die het 

aandeel fietsers in de Verenigde Staten verklaart aan de hand van volkstellinggegevens, blijkt het reliëf 

zelfs de meest significante fysieke factor te zijn. Verder komt uit het onderzoek van Scarf en Grehan 

(2005) naar voren dat één verticale meter gelijkgesteld kan worden aan acht horizontale meter bij de 

fietsbeslissing. Hoe meer hoogteverschillen, hoe minder men dus geneigd zal zijn de fiets te nemen. 

Uiteraard moeten deze resultaten in de context van het studiegebied bekeken worden en is een 
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veralgemening van de invloed van reliëf niet aan de orde, maar toch is er een duidelijk verband tussen 

het gebruik van de fiets en het reliëf.  

 

Een tweede factor in de niet-bebouwde omgeving is de cluster weer en klimaat. Aangezien fietsers 

meer blootgesteld worden aan weersomstandigheden als regen, koude, hitte en wind dan auto- en 

openbaar vervoergebruikers, zal dit logischerwijs een effect hebben op het fietsgebruik. In de studie 

van Bergström en Magnusson (2003), waarin nagegaan wordt in hoeverre de auto kan vervangen 

worden door de fiets in de winter, blijken temperatuur en neerslag doorslaggevend te zijn bij de keuze 

tussen auto of fiets. Ook Brandenburg et al. (2007) tonen aan dat goed weer een positief effect heeft 

op het aantal fietsers in Wenen, Oostenrijk. Merk echter op dat de stijging in het aantal fietsers vooral 

van recreatieve en niet van functionele aard zijn. Verder vinden Humpel et al. (2004) een relatie 

tussen fysieke activiteit en de weersomstandigheden in Australië, maar die is minder sterk dan met 

andere factoren. Ook Nankervis (1999) onderzocht de relatie tussen het klimaat en fietsen in 

Australië, en vond een significante relatie, maar was minder uitgesproken als verwacht. Weer en 

klimaat hebben dus een significant aandeel in het verklaren van fietsgebruik, maar zijn allerminst 

doorslaggevend. 

 

Kenmerken van de niet-bebouwde omgeving zijn niet of moeilijk te beïnvloeden. Aangezien de 

situatie niet door de mens gecreëerd is, is ze beleidsmatig dan ook onmogelijk te veranderen. Wel kan 

men zich tegen de situatie beschermen, zoals met elektrische hulpaandrijving in reliëfrijke gebieden en 

overdekte fietsen in regenachtige landen. Toekomstige ontwikkelingen in fietsvoertuigen kunnen 

soelaas bieden om voorheen moeilijke situaties haalbaar te maken. 

 

De vierde en laatste categorie van factoren die het fietsgebruik beïnvloeden, is de bebouwde 

omgeving. De belangrijkste factoren in deze categorie zijn fietsinfrastructuur- en netwerk, en 

ruimtelijke ordening (waaronder indicatoren als landgebruik en densiteit). Deze categorie wordt door 

de academische wereld als cruciaal beschouwd in het verklaren van het fietsgebruik. Zo tonen Pucher 

en Buehler (2006) aan dat het verschil in het aandeel fietsers tussen Canada en de Verenigde Staten 

niet te wijten is aan culturele tegenstellingen, maar aan verschillen in onder andere densiteit, menging 

van functies en betere fietsinfrastructuur. Aangezien de bebouwde omgeving aangepast kan worden, 

wordt er via het beleid dan ook vaak ingezet op ‘harde’ maatregelen, zoals het aanleggen van 

fietsinfrastructuur, het aanpassen van de ruimtelijke ordening of het reorganiseren van het 

stratennetwerk. Aangezien deze categorie om een diepgaande literatuuranalyse vraagt, wordt er verder 

ingegaan op de bebouwde omgeving in het volgende deel. 

 

2.2. Bebouwde omgeving 

 

Tal van wetenschappelijke literatuur behandelt de relatie tussen de bebouwde omgeving en 

verplaatsingsgedrag (voor een overzicht, zie Ewing en Cervero (2001), Handy et al. (2002) en Ewing 

en Cervero (2010)). Cervero en Kockelman (1997) gebruiken de “3 D’s” om de invloed van de 

bebouwde omgeving op verplaatsingsgedrag samen te vatten: densiteit, diversiteit en design. Om de 

rol van de bebouwde omgeving in het fietsgebruik te duiden, wordt de categorie bebouwde omgeving 

hier opgedeeld in twee subcategorieën: ruimtelijke structuur en infrastructuur.  
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2.2.1. Ruimtelijke structuur 

 

Tot de eerste categorie behoren alle factoren die met de indeling van de ruimte te maken hebben. 

Hoe functies ruimtelijk gestructureerd zijn, zal immers een invloed hebben op het 

verplaatsingsgedrag. Daarbij is het bijvoorbeeld belangrijk om functies niet te ver van elkaar te 

plaatsen, zodat de af te leggen afstanden niet te groot zijn. Deze kortere afstanden stimuleren het 

gebruik van de fiets (en van te voet gaan), aangezien de fiets een kleiner bereik heeft dan de auto of 

openbaar vervoer. Dat een doordachte menging van functies een invloed heeft op het fietsgebruik in 

een stad, wordt aangetoond in verschillende studies (Dill, 2009; Pucher & Dijkstra, 2003; Winters, 

Brauer, et al., 2010).  

 

Niet alleen een goede menging in het landgebruik is van belang, ook de densiteit speelt een rol in het 

verplaatsingsgedrag. In een compacte stad liggen herkomst en bestemming dichter bij elkaar, 

waardoor de afstand van de verplaatsing opnieuw korter wordt. Voor kortere afstanden zijn mensen 

vlugger geneigd om de fiets te nemen, onafhankelijk van de aanwezigheid van fietsinfrastructuur. 

Verschillende onderzoeken onderschrijven deze hypothese. Uit Vandenbulcke et al. (2011) blijkt dat 

zowel werkgelegenheids- als bevolkingsdichtheid determinerende factoren voor fietsgebruik in België 

zijn. Saelens, Sallis, Black, et al. (2003) vinden in hun onderzoek dat residentiële densiteit een rol 

speelt in het verklaren van de fysieke activiteit van de inwoners. Ook de studies van Cervero en 

Kockelman (1997), Saelens, Sallis, en Frank (2003), Richardson en Bae (2004) en Frank en Engelke 

(2005) bevestigen het belang van compacte steden. Echter, niet alle studies naar de relatie tussen 

bebouwde omgeving en fietsgebruik kennen een grote rol toe aan densiteit. Zo vinden Cervero en 

Duncan (2003) geen significant verband tussen densiteit en fysieke activiteit. Bovendien merken 

Richardson en Bae (2004) en Frank en Engelke (2005) op dat compactere steden nadelig kunnen zijn 

voor congestie en luchtkwaliteit, zodat een afweging nodig is tussen voordelen als duurzamer 

verplaatsingsgedrag en gezondere luchtkwaliteit. 

 

Ruimtelijke structuur heeft een belangrijke impact op verplaatsingsgedrag, maar kan slechts 

fundamenteel gewijzigd worden op lange termijn. Beleidsmakers dienen bijgevolg een visie op lange 

termijn te hanteren, willen ze op deze manier een effect hebben op het fietsgebruik. Bovendien moet 

men bij onderzoek naar factoren als densiteit en diversiteit waakzaam zijn voor de rol van zelfselectie. 

Dit is het verschijnsel dat mensen de keuze van hun woonplaats (gedeeltelijk) laten afhangen van hun 

verplaatsingsvoorkeuren, zodat persoonlijke en culturele aspecten in onderzoek onderschat worden 

(Cao et al., 2009; Van Acker et al., 2010; van Wee, 2009) (zie ook Deel 2.1.). 

 

2.2.2. Infrastructuur 

 

De tweede subcategorie is infrastructuur. Winters, Brauer, et al. (2010) stellen dat de karakteristieken 

van de route zelf belangrijker zijn bij het kiezen voor de fiets dan de aard van vertrekpunt en/of 

bestemming (die bepaald wordt door factoren als densiteit en functiemenging). Er is dan ook een 

quasi algemene consensus in de wetenschappelijke literatuur dat het voorzien van fietsinfrastructuur 

leidt tot meer fietsers. We verwijzen nog eens naar de veel gebruikte slagzin “If you build them, commuters 

will use them” (Dill & Carr, 2003; Nelson & Allen, 1997), die deze denkwijze illustreert. Ook in het 

overzichtswerk van Pucher en Buehler (2012) wordt deze opvatting uitvoerig verkondigd. Mensen 

zullen dus vlugger geneigd zijn de fiets te nemen als er goede fietsvoorzieningen zijn. Onderzoek 

toont bijvoorbeeld aan dat er een positieve associatie bestaat tussen het aantal kilometers fietspaden 

in de stad en het aantal fietspendelaars (Buehler & Pucher, 2011; Dill & Carr, 2003; Nelson & Allen, 
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1997). Dit impliceert dat de aanleg van fietspaden het fietsgebruik zal stimuleren. De studies van 

Hunt en Abraham (2007) en Stinson en Bhat (2003) bevestigen deze stelling. Volgens hen zijn de 

Amerikaanse wegen nog te veel afgestemd op autoverkeer. Het is vooral in Amerikaanse context dat 

deze relatie duidelijk naar voor komt. Het is namelijk zo dat steden in de Verenigde Staten over 

weinig fietspaden beschikken, laat staan dat ze kwaliteitsvol zijn – in vergelijking met Europese steden 

althans (Pucher & Dijkstra, 2003). De context van de uitgevoerde onderzoeken mag dus opnieuw niet 

uit het oog verloren worden.  

 

Niet alleen in de Verenigde Staten wordt onderzoek naar de invloed van fietsinfrastructuur gedaan, 

ook in België hebben reeds gelijkaardige studies plaatsgevonden. Onder andere Vandenbulcke et al. 

(2011) stippen povere infrastructuur – naast andere factoren – aan als een belangrijke reden waardoor 

mensen de fiets thuislaten. Ook volgens het onderzoek van Aertsens et al. (2010) stimuleert een goed 

gepland en onderhouden fietsinfrastructuur het fietsen. Dit zorgt bovendien voor minder ongevallen 

en bijhorende kosten voor de economie. Een onderzoek van Owen et al. (2010) in onder meer Gent 

toont aan dat men meer blijkt te fietsen in een buurt die een hoge walkability heeft. Maatregelen op 

vlak van infrastructuur die een buurt aantrekkelijker maken om te wandelen, zullen dus ook het 

fietsen stimuleren. Van Dyck et al. (2009) tonen dezelfde correlatie tussen walkability en fysieke 

activiteit aan, ditmaal op basis van een studie van woonbuurten in Sint-Niklaas. Verder laten Van 

Dyck et al. (2011) zien dat inwoners van de stad meer aan fysieke activiteit doen dan personen die op 

het platteland wonen. Dit is deels te verklaren door de fysieke omgeving (zoals aanwezigheid van 

infrastructuur en residentiële densiteit), maar ook door psychosociale factoren (zoals zelfvertrouwen 

en tijdsbarrières die hen beletten aan fysieke activiteit te doen). 

 

Omwille van de duidelijke relatie en de relatief makkelijke implementatie, bevelen vele auteurs 

beleidsmakers aan om fietsinfrastructuur aan te leggen om inwoners op de fiets te krijgen 

(Vandenbulcke et al., 2011). Noland en Kunreuther (1995) halen dit aan bij hun oplossingen op korte 

termijn. Larsen en El-Geneidy (2011) en Krizek et al. (2007) verfijnen deze oplossingen door te 

stellen dat fysiek gescheiden infrastructuur meer fietsers zou aantrekken. Larsen en El-Geneidy (2011) 

stellen daarnaast ook voor om fietsinfrastructuur zo ononderbroken mogelijk te maken. Een goed 

middel om fietsinfrastructuur snel te implementeren is The Copenhagenize Flow, een modulair fietspad 

dat men snel kan installeren en weghalen (http://www.copenhagenize.eu/flow/about.html, 

13/12/2013). Op die manier kan men in steden waar er weinig of geen fietsinfrastructuur aanwezig is, 

snel testen waar en in welke mate men infrastructuur moet aanleggen om meer mensen op de fiets te 

krijgen. 

 

In Dill (2009) wordt de rol van infrastructuur op fietsgebruik onderzocht, en ook zij beaamt het 

effect dat het aanleggen van infrastructuur op het stimuleren van fietsen heeft, maar benadrukt dat 

het nodig is een netwerk van verschillende soorten fietsinfrastructuur uit te bouwen – dit wil zeggen 

op verschillende schaalniveaus. Wil men dus het fietsgebruik stimuleren, zal men niet lukraak 

fietspaden mogen aanleggen, maar moet er een netwerk gecreëerd worden. In het volgende deel 

wordt dieper ingegaan op de rol van het netwerk om fietsgebruik te stimuleren; het eigenlijke 

onderwerp van deze masterproef. 

 

 

 

 

 

http://www.copenhagenize.eu/flow/about.html
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2.3. Netwerk 

 

2.3.1. Vervoersnetwerken 

 

Vooraleer in te gaan op de invloed van het netwerk op fietsgebruik, is een korte inleiding tot het 

begrip ‘netwerk’ noodzakelijk. Volgens Oxford Dictionary (2014) kan netwerk twee zaken betekenen: 

“een inrichting van kruisende horizontale en verticale lijnen” of “een groep of systeem van onderling 

verbonden personen of dingen”. De term netwerk wordt vaak gebruikt om transportsystemen aan te 

duiden, vanwege de analogie met de structuur en het ‘stromend’ karakter (Rodrigue et al., 2009). 

Transportnetwerken behoren tot de categorie van de ruimtelijke netwerken, omdat de organisatie en 

evolutie van een transportnetwerk fysiek beperkt is. Het zijn immers ruimtelijke factoren die bepalen 

waar bepaalde transportinfrastructuur aangelegd wordt. Een vervoersnetwerk bestaat uit knopen die 

met elkaar verbonden worden door lijnen. Knopen van vervoersnetwerken zijn steeds gesitueerd op 

een bepaalde locatie, lijnen daarentegen kunnen zowel tastbaar (wegen, spoor) als niet tastbaar (lucht, 

zee) zijn (Rodrigue et al., 2009). Aangezien deze netwerken locatiegebonden zijn, treedt er een 

belangrijke interactie tussen netwerk en omgeving op. De relatie die ontstaat tussen netwerk en 

ruimte hangt af van drie factoren: continuïteit, topografie en ruimtelijke cohesie (Rodrigue et al., 

2009). Continue netwerken kunnen vanuit alle plaatsen langs het netwerk betreden worden, terwijl 

discontinue netwerken specifieke locaties hebben waar men toegang heeft tot het netwerk. De 

topografie van een netwerk is vaak tweedimensionaal en volgt het aardoppervlak. Wanneer de 

topografie echter driedimensionaal is (zoals luchtvaart of metro), zal dit de relatie met de omliggende 

ruimte sterk veranderen. Vervoersnetwerken genereren bovendien ruimtelijke cohesie. Plaatsen die 

goed met elkaar verbonden zijn, zullen zich meer verbonden voelen met elkaar. Zo zal een stad met 

een dicht vervoersnetwerk een grote cohesie en interactie vertonen. 

 

Onder andere op basis van deze factoren kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende 

soorten vervoersnetwerken (Rodrigue et al., 2009). Vervoersystemen als de trein en luchtvaart hebben 

typisch een lage continuïteit en hebben daardoor enkel op de plaatsen waar men toegang heeft tot het 

netwerk een significante invloed op de omgeving. Ook autosnelwegen zijn minder continu dan de 

gewone autowegen. Fietsnetwerken, die meestal grotendeels gelijk zijn aan de autonetwerken, hebben 

een grote continuïteit, waardoor het makkelijk is het netwerk te betreden. Deze flexibiliteit is een 

belangrijk voordeel ten opzichte van de auto of openbaar vervoer. Ook op basis van topografie kan 

men verschillende soorten netwerken onderscheiden, wat aangetoond wordt door Gastner en 

Newman (2006). Zij  trachtten verschillende netwerken op basis van de ruimtelijke structuur te 

differentiëren. Ze onderzochten het verschil in ruimtelijke structuur voor het snelwegennetwerk, het 

(binnenlandse) luchtvaartnetwerk en het internetnetwerk in de Verenigde Staten. Op basis van de 

lengte van de lijnen en het aantal knopen wordt hier een onderscheid gemaakt. Het wegennetwerk 

heeft kortere lijnen en meer knopen dan luchtvaart en internet. Ze verklaren dit aan de hand van de 

geografie van de netwerken. Voor een vlak netwerk als het wegennetwerk, verkiezen de gebruikers 

een netwerk met korte afstanden, terwijl voor driedimensionale netwerken het aantal keer 

overstappen (i.e. knopen) belangrijker is, zodat ze minder knopen prefereren boven korte afstanden. 

Als we deze redenering doortrekken naar fietsnetwerken, stellen we vast dat fietsnetwerken zeer vlak 

zijn, zodat gebruikers een netwerk willen met korte lijnen en veel knopen. De kracht van ruimtelijke 

cohesie is eveneens van belang voor een fietsnetwerk. Fietsnetwerken functioneren vaak op een 

kleine schaal en hebben bovendien een grote densiteit, waardoor het een krachtig instrument is om de 

stedelijke cohesie te beïnvloeden.  
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Een fietsnetwerk wordt beïnvloed door en is deels resultaat van zijn omgeving, maar heeft ook zelf 

een effect op die omgeving. Om die wisselwerking te bestuderen, moet eerst duidelijk zijn wat een 

fietsnetwerk precies inhoudt. Mekuria et al. (2012) geven vier definities voor het fietsnetwerk, 

waarvan drie objectieve en één subjectieve. De eerste en minst strikte van de drie objectieve definities 

omvat alle wegen en paden waar fietsen toegelaten is. In de meeste gevallen gaat dit over het volledige 

wegennetwerk – uitgezonderd autosnelwegen en wegen waar fietsen verboden is – en vrijliggende 

fietsinfrastructuur. De tweede definitie, de inventory definition, bevat alle infrastructuur die op maat van 

fietsers gemaakt is. Hier worden dus enkel wegen waar duidelijke fietspaden aanwezig zijn in 

opgenomen. In de derde en meest strikte objectieve definitie, de normative definition, worden enkel de 

primaire fietsroutes, die het best fietsbaar zijn, tot het fietsnetwerk gerekend.  

 

Voor de definitie van Mekuria et al. (2012) vanuit gebruikersperspectief wordt het begrip 

‘stressniveau’ geïntroduceerd. Elke persoon heeft een bepaald stressniveau waaraan fietsinfrastructuur 

moet voldoen voor hij of zij dit zal gebruiken. Het door het stressniveau bepaalde fietsnetwerk zal 

dus voor elke persoon anders zijn. Aangezien het beleidsmatig onmogelijk is met iedere persoon apart 

rekening te houden, kozen Mekuria et al. (2012) om het continuüm aan stressniveaus in te delen in 

vier categorieën (zie paragraaf 3.3.2.). Zo kan het subjectieve fietsnetwerk bepaald worden voor 

verschillende doelgroepen. Het stressniveau van fietsinfrastructuur wordt bepaald aan de hand van de 

kenmerken van de infrastructuur zoals breedte van het fietspad, verkeersvolume, hellingsgraad, etc., 

maar is ook afhankelijk van minder voorspelbare factoren als weersomstandigheden en persoonlijke 

eigenschappen.  

 

Los van bovenstaande definities is de coherentie van het fietsnetwerk van belang. Een fietsnetwerk 

bestaat uit verschillende segmenten infrastructuur, die apart van elkaar kunnen gezien worden. Het is 

dan ook belangrijk dat deze segmenten een geheel vormen. In een fietsnetwerk is het geheel immers 

meer dan de som van de delen (Krizek, Forsyth, et al., 2009). Een visie op lange termijn is dan ook 

noodzakelijk om een kwalitatief fietsnetwerk aan te leggen. Enkel op die manier zullen potentiële 

fietsers aangetrokken worden om de fiets te nemen (Dill, 2009). Dit blijkt eveneens uit de casestudie 

op het Gentse fietsnetwerk (zie paragraaf 3.4. en 4.2.). 

 

2.3.2. Invloed op fietsgebruik 

 

De aanwezigheid van een kwalitatief fietsnetwerk is cruciaal om het fietsgebruik te verhogen. 

Verschillende studies benadrukken de invloed van het wegennetwerk op fietsgebruik en 

verplaatsingsgedrag in het algemeen (Cervero et al., 2009; Crane & Crepeau, 1998; Dill, 2009; Ewing 

& Cervero, 2010; Krizek, Forsyth, et al., 2009). De coherentie van het netwerk is hierbij van groot 

belang, maar coherentie is weliswaar een vaag begrip. In dit deel wordt ingegaan op hoe het netwerk 

een effect heeft op het fietsgebruik en welke karakteristieken van het netwerk hiervoor bepalend zijn. 

 

Volgens Bell (2000) hangt de kwaliteit van een vervoersnetwerk af van twee factoren: de 

connectiviteit en de prestatiebetrouwbaarheid van het netwerk. De prestatiebetrouwbaarheid is een 

combinatie van de kwaliteit van de infrastructuur en de betrouwbaarheid om binnen een gegeven tijd 

op de bestemming aan te komen. Aangezien de betrouwbaarheid voor fietsinfrastructuur relatief 
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constant in de tijd is5, blijken connectiviteit van het netwerk en kwaliteit van de infrastructuur 

bepalend te zijn voor de kwaliteit van het netwerk. Kwaliteit van de infrastructuur kan echter sterk 

verschillen binnen een netwerk, zodat het als maatstaf voor een volledig netwerk onbruikbaar wordt. 

Uit de literatuur blijkt dat connectiviteit wel frequent gebruikt wordt om de coherentie van 

wegennetwerken te kwantificeren. Een goed geconnecteerd netwerk betekent immers kortere 

afstanden, waardoor men sneller de fiets zal nemen. Als we teruggrijpen naar de inleiding over 

vervoersnetwerken, komt dit overeen met correlatie tussen ‘vlakke’ vervoersnetwerken en de 

voorkeur voor kortere lijnen en meer knopen (Gastner & Newman, 2006). Dat het volledig netwerk 

goed geconnecteerd dient te zijn, en niet één bepaalde route, is van belang om de volledige bevolking 

te stimuleren om te fietsen. Zoveel mogelijk herkomsten en bestemmingen moeten dus aan het 

netwerk gekoppeld zijn. 

 

Kulash et al. (1990) waren één van de eersten om de connectiviteit van het netwerk te linken aan 

duurzaam verplaatsingsgedrag. Zij maakten een onderscheid tussen twee soorten buurten: 

‘traditioneel’ tegenover ‘suburbaan’, waarbij het wegennetwerk in de traditionele buurten een grotere 

netwerkconnectiviteit bezit (zie Figuur 2). Ze voorspelden dat een goed geconnecteerd netwerk het 

aantal autokilometers per voertuig met 57% kan doen afnemen. In de recente literatuur zijn er talrijke 

studies die indicatoren voor connectiviteit gebruiken om de invloed van de bebouwde omgeving op 

verplaatsingsgedrag aan te tonen. In een overzicht van de literatuur tonen Handy et al. (2010) aan dat 

bij een hogere connectiviteit van het netwerk – gemeten aan de hand van verschillende methoden, zie 

hoofdstuk 3 – het gemiddeld aantal kilometers per auto daalt. Ook de meta-analyse van de literatuur 

van Ewing en Cervero (2010) resulteert in een belangrijke rol voor de netwerkconnectiviteit. 

Kruispuntdensiteit en wegendensiteit (beide indicatoren voor de connectiviteit) hebben de op één na 

grootste impact op verplaatsingsgedrag. Indien de kruispunt- of wegendensiteit met 10% toeneemt, 

zal het aantal gereden kilometers per auto 1,2% dalen. De resultaten van het SMARTRAQ-project in 

Atlanta tonen gelijkaardige, doch minder uitgesproken, resultaten. Bij een verdubbeling van de 

kruispuntdensiteit, vermindert het aantal autokilometers met 1,6% (Frank et al., 2005). Verder wees 

het onderzoeksproject LUTAQH in Puget Sound, Washington uit dat het aantal kilometers per 

voertuig met 0,5% vermindert bij een 10% toename van kruispuntdensiteit (Litman & Steele, 2012). 

Daarnaast tonen Alba en Beimborn (2005) aan dat verhogen van netwerkconnectiviteit een effectieve 

maatregel is om het verkeersvolume en de congestie te verminderen. Berrigan et al. (2010) 

daarentegen vonden geen significante resultaten die wijzen op een invloed van connectiviteit op 

fietsen of wandelen. Dit zou te wijten zijn aan de te grote schaal die bij de analyse gehanteerd werd 

(Berrigan et al., 2010). In dezelfde studie waren er immers aanwijzingen dat een hogere gemiddelde 

lengte van de links6 tot meer wandelen en fietsen leidt. 

 

                                                   
5 Om de connectiviteit van een netwerk voor autoverkeer te berekenen, wordt de betrouwbaarheid vaak wel in 
rekening genomen, aangezien reistijd er sterk afhankelijk is van congestie. Bij fietsnetwerken gebeurt dit (nog) niet, 
omdat tijdsverschillen en congestie minimaal zijn (Mekuria et al., 2012). 
6 De term link word hier gebruikt om een lijn tussen twee knopen in een netwerk aan te duiden. 
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Figuur 2. A: netwerk met hoge connectiviteit (traditioneel). B: netwerk met lage connectiviteit 

(suburbaan). Bron: Thornton et al. (2011), eigen bewerking. 

 

Een tweede indicator om de kwaliteit van een fietsnetwerk aan te duiden, is permeabiliteit. 

Permeabiliteit baseert zich op de connectiviteit van het netwerk, maar breidt het concept uit door 

capaciteit eraan te voegen. De permeabiliteit van een vervoersnetwerk verhoogt naarmate de wegen 

meer capaciteit krijgen, terwijl de connectiviteit, die enkel het aantal connecties in rekening brengt, 

gelijk kan blijven (Marshall, 2004). Voor een fietsnetwerk is de term permeabiliteit echter weinig 

relevant, aangezien de capaciteit van fietspaden een minimale rol speelt in de kwaliteit van het 

netwerk. Een term die daar nauw bij aanleunt, maar restricties voor vervoerswijzen in plaats van 

capaciteit in rekening brengt, is gefilterde permeabiliteit. Een wegennetwerk met een groot aantal 

links die enkel voor fietsers en voetgangers toegankelijk zijn, heeft een hoge gefilterde permeabiliteit 

(Cozens & Hillier, 2008). Een zogenaamd fused grid is een frequent gebruikt voorbeeld van een 

netwerk met gefilterde permeabiliteit. Dit is een vervoersnetwerk met een klassiek gridpatroon, maar 

waarbij bepaalde straten niet toegankelijk zijn voor auto’s (zie Figuur 3).  

 

Zo’n netwerk met hoge gefilterde permeabiliteit, waarbij fietsers en voetgangers meer mogelijkheden 

hebben dan auto’s, zal het fietsgebruik ten goede komen. Het onderzoek van Frank en Hawkins 

(2008) toonde aan dat een omschakeling naar een fused grid patroon, waarbij de relatieve connectiviteit 

voor zachte weggebruikers met 10% verhoogt, een toename van het aantal wandelverplaatsingen met 

10% en een afname van het aantal voertuigkilometers met 23% teweegbrengt. Volgens Lovegrove en 

Sun (2010) zorgt een goede implementatie van het fused grid voor een verbetering van de leefbaarheid, 

een ontmoediging voor gemotoriseerd vervoer en verhoogt het de verkeersveiligheid. Concreet 

resulteert een fused grid in een 11% toename van wandelverplaatsingen, een 26% toename in de kans 

dat inwoners voldoende fysieke activiteit beoefenen en een 23% afname van het aantal 

voertuigkilometers. Het concept van gefilterde permeabiliteit wordt reeds wereldwijd toegepast. 

Enkele voorbeelden van steden met een hoge gefilterde permeabiliteit: Bremen (Glotz-Richter, 2003), 

Göteborg (Vuchic, 1999) en Houten (zie paragraaf 2.3.3.). In deze steden is het fietsnetwerk in hoge 

mate losgekoppeld van het autonetwerk, iets wat in België weinig voorkomt en onveilige en 

onleefbare situaties creëert. Vanwege het advies van het Vademecum voor Fietsvoorzieningen om de 

kwaliteit van fietsinfrastructuur afhankelijk te maken van de hiërarchie van het autowegennet, wordt 

het fietsnetwerk gebonden aan het autonetwerk (Ronse, 2012). Toch worden in België de laatste jaren 
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steeds meer inspanningen geleverd om de fietsers eigen ruimte te geven (e.g. autovrije stadscentra, 

fietsbruggen en -onderdoorgangen). 

 

 
 

Figuur 3. Structuur van een fused grid. Rechts is de hiërarchie van het wegennetwerk 

weergegeven. Bron: Grammenos et al. (2008) 

 

Barrières kunnen de connectiviteit van een vervoersnetwerk naar beneden halen. Barrières zijn 

obstakels, meestal langwerpig, die fietsers beletten vlot van de ene buurt naar de andere te gaan 

(Litman, 2005). In het onderzoek van Mekuria et al. (2012) blijken barrières fietsvriendelijke buurten 

drastisch van elkaar te scheiden en wordt zo een kwalitatief netwerk ondermijnt. Zij onderscheiden 

drie soorten barrières: (i) natuurlijke of door de mens aangebrachte barrières die afzonderlijke 

infrastructuur vereist om de barrière te kruisen (e.g. snelwegen, spoorwegen, rivieren), (ii) 

hoofdwegen die op hetzelfde niveau gekruist kunnen worden, maar die door de onveiligheid moeilijk 

over te steken zijn (e.g. ringwegen, hoofdinvalswegen), en (iii) indien het wegennetwerk zo 

georganiseerd is dat een buurt enkel toegankelijk is via een hoofdweg (e.g. suburbaan woonweefsel). 

Deze laatste categorie impliceert dat een te hiërarchisch wegennetwerk nefast is voor fietsers, 

aangezien te lange afstanden nodig zijn om zich te verplaatsen. 

 

Opnieuw is hier de kanttekening noodzakelijk dat bovenstaande literatuur over connectiviteit en 

permeabiliteit vooral in Angelsaksische context moet gezien worden. Er zijn vooralsnog weinig 

studies die het effect van netwerkconnectiviteit op verplaatsingsgedrag in Europa bestuderen. Het is 

dus niet zeker dat de correlatie tussen omgevingsfactoren en fysieke activiteit, gebaseerd op 

Angelsaksisch onderzoek, ook geldig zijn in Europa (Wendel‐Vos et al., 2007). Ook de tweedeling 

traditioneel grid tegenover suburbaan cul-de-sac-weefsel7 is in Europa minder eenzijdig. Vanwege de 

lange geschiedenis die vele Europese steden kennen, is het wegennetwerk veeleer spontaan ontstaan, 

in plaats van gepland (zie paragraaf 3.4.1.3.). De connectiviteit van het wegennetwerk in een Europese 

stad zal hierdoor vaak hoger zijn dan in een Amerikaanse stad (Deforche et al., 2010). Deze leemte in 

het onderzoek maakt het interessant om het connectiviteitsconcept toe te passen in Europa en na te 

gaan welke methoden geschikt zijn om vervoersnetwerken in Europese steden te kwantificeren. 

 

De structuur en vorm van het vervoersnetwerk heeft naast keuze van vervoerswijze ook invloed op 

andere aspecten. Zo zal een netwerk met fused grid-structuur zorgen voor een verhoging van de 

verkeersveiligheid (Wei & Lovegrove, 2012). Zhang et al. (2012) toonden aan dat een hogere 

                                                   
7 Een cul-de-sac is een frequent gebruikte term in de vakliteratuur en betekent een doodlopende straat, die typisch is 
voor suburbane wijken. 
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connectiviteit een daling in het aantal conflicten tussen fietsers en voetgangers teweegbrengt. 

Bovendien zal een hogere connectiviteit onrechtstreeks de vervoersarmoede remmen (Martens et al., 

2011). Niet alleen het personenvervoer heeft baat bij goed geconnecteerde netwerken, ook de 

efficiëntie van huis-aan-huisdiensten (e.g. vuilnisophaling, postbedeling) neemt toe (Handy et al., 

2003). Echter, hogere connectiviteit levert niet alleen voordelen op, zo zou infrastructuur voor zachte 

weggebruikers volgens Bornasal (2012) misdaad in de hand werken. In dezelfde studie bleek de 

connectiviteit van het netwerk echter niet gecorreleerd te zijn met misdaadcijfers. 

 

2.3.3. Casestudie: Houten, de stad op maat van fietsen 

 

Houten is een stad gesitueerd nabij Utrecht in Nederland en telt bijna 50.000 inwoners. Het huisvest 

vooral mensen die pendelen naar Utrecht en kan dus als een voorstad van Utrecht beschouwd 

worden. De huidige ruimtelijke situatie van de stad werd reeds in de jaren 1970 op een doortastende 

manier gepland. Het unieke aan de ruimtelijke structuur van Houten is het vervoersnetwerk en hoe 

dit verweven is met de ruimtelijke ordening. De fiets wordt als primair vervoersmiddel gezien, de auto 

komt pas op de tweede plaats. Om fietsen via het vervoersnetwerk te bevoordelen, werd een extreme 

vorm van gefilterde permeabiliteit ingevoerd (Foletta, 2011). Het fietsverkeer wordt zoveel mogelijk 

afgezonderd van het autoverkeer, onder andere door bruggen en tunnels op kruispunten, en bij 

conflictsituaties wordt steeds voorrang aan de fietser verleend. Het netwerk voor autoverkeer is 

beperkter dan het fietsnetwerk, en dankzij de hiërarchische structuur van het autonetwerk, moet de 

autogebruiker steeds omrijden via de ringweg om naar een andere buurt te gaan (Foletta, 2011). 

Fietsers daarentegen beschikken over een eerder rastervormig netwerk met rechtstreekse 

verbindingen tussen de verschillende stadsbuurten, zodat een fietser steeds sneller de verplaatsing kan 

maken (zie Figuur 4). De connectiviteit van het fietsnetwerk zal bijgevolg een pak hoger liggen dan 

van het autonetwerk, wat resulteert in meer verplaatsingen met de fiets. Bovendien wordt in Houten 

het fietsnetwerk gekoppeld aan stedenbouw en ruimtelijke ordening. De voorkant van de huizen zijn 

bijvoorbeeld gericht naar de fietswegen in plaats van de autowegen. 
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Figuur 4. Hoofdfietsstructuur van Houten, situatie in mei 2008. Bron: Houten (2008). 

 

De opmerking in verband met zelfselectie (zie paragraaf 2.1.1.), geldt ook in het geval van Houten. 

Zal Houten vooral mensen aantrekken die graag en veel met de fiets rijden, of is er toch een bepaalde 

invloed van de ruimtelijke planning en het vervoersnetwerk? Hilbers (2008) onderzocht deze 

probleemstelling en stelde vast dat er sprake is van enige zelfselectie, maar niet voldoende om het 

hoge fietsgebruik te verklaren. Toch kon ook niet met zekerheid gesteld worden dat de ruimtelijke 

structuur en het vervoersnetwerk in Houten een significante invloed op het fietsgebruik hebben, 

omdat niet voldoende gecorrigeerd was voor overige factoren. Desalniettemin is de organisatie en 

structuur van het vervoersnetwerk in Houten een uniek voorbeeld van fietsvriendelijke planning, dat 

moet meegenomen worden in de verdere analyse. 

 

De doorgedreven planning van vervoer en ruimte in Houten levert niet alleen positieve effecten voor 

onder meer de mobiliteit op, er zijn ook enkele nadelen. Zo blijkt de structuur van het fietsnetwerk 

weinig intuïtief voor de fietsers te zijn, vanwege de sterk georkestreerde planning en evolutie (Broer, 

2007). Hierdoor is veel bewegwijzering nodig en ontstaat er een overvloed aan informatie langs de 

weg. Daarnaast is er in Houten-Noord een gebrek aan sociale veiligheid langs de fietspaden, omdat 

veel fietsroutes door groene, afgelegen zones lopen (Broer, 2007). Verder zorgt de afstand tot het 

centrum van Utrecht en een tekort aan eigen voorzieningen ervoor dat het autobezit relatief hoog is. 

Veel inwoners van Houten hebben immers een auto nodig om zich buiten Houten te verplaatsen 

(Foletta, 2011).  
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3. CONNECTIVITEIT VAN HET NETWERK METEN 

 

3.1. Inleiding 

 

Om de kwaliteit van het netwerk te kwantificeren is connectiviteit een belangrijke indicator, zo bleek 

uit de literatuurstudie. De definitie van connectiviteit is echter niet eenduidig, waardoor een pasklare 

methode om connectiviteit te meten ontbreekt. Om de kwaliteit van fietsinfrastructuur – dus een link 

van het netwerk – te kwantificeren, zijn er algemeen aanvaarde methoden zoals Bicycle Level of Service 

(Landis et al., 1997) en Bicycle Compatibility Index (Harkey, Reinfurt, & Knuiman, 1998; Harkey, 

Reinfurt, & Sorton, 1998) die aan de hand van verschillende infrastructuurkenmerken een score 

berekenen (zie paragraaf 3.4.3.). Deze indices geven echter de score van één link weer en niet van het 

volledige netwerk. Om de connectiviteit tussen twee punten te berekenen, wordt vaak de afstand of 

reistijd gewogen ten opzichte van de afstand of reistijd in vogelvlucht (Mekuria et al., 2012). Ook deze 

connectiviteitsmethode is echter niet voldoende om het volledige netwerk te vatten. 

 

Een methode om de kwaliteit van het complete netwerk te kwantificeren wordt dus noodzakelijk. In 

de literatuur worden hiervoor verschillende methoden voorgesteld, die grofweg in twee categorieën 

kunnen worden opgedeeld. Merk op dat hiervoor een tweedeling van het begrip connectiviteit nodig 

is: connectiviteit sensu stricto en connectiviteit sensu lato. Enerzijds zijn er algemene 

connectiviteitsmethoden, waarbij louter op basis van de lijnen en knopen een score aan het netwerk 

wordt toegekend. Deze methoden worden gebruikt om de connectiviteit s.s. te meten en kunnen dus 

gebruikt worden om elk soort netwerk te kwantificeren. Anderzijds werden recent enkele 

connectiviteitsmethoden ontwikkeld waarbij de kwaliteit van de infrastructuur in de methode werd 

geïntegreerd. Hier spreken we van de berekening van de connectiviteit s.l.. Deze methoden brengen 

dus zowel de connectiviteit s.s. van het netwerk als de kwaliteit van de afzonderlijke linken in 

rekening. 

 

3.2. Algemene methoden om connectiviteit te meten 

 

Dit deel behandelt de methoden die de connectiviteit s.s. meten. Er wordt hier dan ook telkens 

connectiviteit s.s. bedoeld met de term connectiviteit, tenzij duidelijk vermeld. Vooraleer wordt 

ingegaan op methoden die specifiek gebruikt worden om de connectiviteit te meten in functie van het 

fietsgebruik, is een inleiding in de netwerktopologie noodzakelijk. In het domein van de 

netwerktopologie wordt de grafentheorie gebruikt om netwerken te beschrijven. Deze theorie 

definieert connectiviteit als het minimum aantal elementen (lijnen of knopen) die verwijderd moeten 

worden om de resterende knopen van elkaar los te koppelen (Diestel, 2005). De connectiviteit van 

een netwerk kan dus zowel voor lijnen als voor knopen bepaald worden. Hoe meer verbindingen 

tussen de knopen, hoe beter het netwerk geconnecteerd zal zijn. Aangezien deze methode eerder 

complex is, werden in de grafentheorie ook andere connectiviteitsindices opgesteld. De meest 

eenvoudige is de zogenaamde lijn-knoop verhouding (link-node ratio in het jargon): het aantal lijnen 

binnen het studiegebied wordt gedeeld door het aantal knopen in datzelfde gebied (Waugh, 2000). 

Hoe meer lijnen in vergelijking met het aantal knopen, hoe beter de connectiviteit zal zijn. Ook de 

Shimbel index wordt gebruikt als maat voor de connectiviteit. Deze methode meet de relatieve 

bereikbaarheid van één knoop door het aantal stappen te tellen die nodig zijn om naar alle andere 

knopen te gaan. Indien de Shimbel-indices voor alle knopen in het netwerk worden opgeteld, ontstaat 
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er een maat voor de connectiviteit van het volledige netwerk (Waugh, 2000). Een toepassing van de 

methoden van de grafentheorie op een stratennetwerk kan men vinden in Jiang en Claramunt (2004).  

 

Methoden om netwerkconnectiviteit te meten in functie van het bestuderen van verplaatsingsgedrag, 

worden op een rij gezet in onder andere Dill (2004), Tresidder (2005) en Berrigan et al. (2010). Ook 

andere artikels die de relatie tussen bebouwde omgeving en verplaatsingsgedrag bestuderen, 

gebruiken diverse methoden. De methoden gebaseerd op de grafentheorie worden frequent gebruikt 

in deze literatuur. De eenvoudige lijn-knoop verhouding bijvoorbeeld wordt als een belangrijke maat 

voor niet-gemotoriseerde bereikbaarheid gezien, waarbij een score8 van 1,4 minimaal is voor een fiets- 

en wandelvriendelijke omgeving (Dill, 2004). Dit wordt dan ook door verschillende auteurs 

aangewend om connectiviteit te beschrijven (Berrigan et al., 2010; Ewing, 1996; Hou et al., 2010; 

Tresidder, 2005). Ter illustratie wordt voor iedere methode de connectiviteit van de 

voorbeeldnetwerken in Figuur 5 berekend. De lijn-knoop verhouding van netwerk A is 1,66, wat 

boven het genoemde minimum ligt, terwijl het voor netwerk B slechts 1,34 bedraagt. Netwerk A zal 

volgens de lijn-knoop verhouding bijgevolg een hogere connectiviteit hebben. 

 

 
Figuur 5. Netwerk A heeft een hogere connectiviteit dan netwerk B, vanwege de hogere 

densiteit én betere verbondenheid tussen de knopen. Bron: Thornton et al. (2011), eigen 

bewerking. 

 

Een andere indicator, eveneens gebaseerd op de grafentheorie, is de verbonden-knoop verhouding 

(connected node ratio in de vakliteratuur). Dit wordt berekend door het aantal kruispunten (real nodes) te 

delen door het totale aantal knopen. Een hogere verbonden-knoop verhouding betekent meer 

knopen die met meer dan twee lijnen aan het netwerk verbonden zijn, en dus een grotere 

connectiviteit. Volgens Dill (2004) is een verbonden-knoop verhouding van 0,7 gewenst, wil men een 

netwerk creëren dat aanzet tot wandelen en fietsen. Onder andere Allen (1997), Berrigan et al. (2010), 

Song (2003), Tresidder (2005) en USEPA (2002) gebruiken deze methode om de connectiviteit te 

bepalen. De verbonden-knoop verhoudingen van de netwerken A en B bedragen respectievelijk 0,92 

en 0,65, zodat netwerk A opnieuw een hogere connectiviteit blijkt te hebben. 

 

Verder zijn er nog twee andere, minder gebruikte indicatoren die hun oorsprong hebben in de 

grafentheorie: de alpha en de gamma index. De alpha index is de verhouding van het aantal circuits 

                                                   
8 Ter vergelijking, een perfect rasterpatroon heeft een lijn-knoop verhouding van 2,5 (Dill, 2004). 
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tot het maximaal aantal circuits9 in het netwerk en wordt berekend aan de hand van volgende 

formule: (aantal lijnen – aantal knopen + 1) / ((2 x aantal knopen) – 5). De gamma index is de verhouding 

van het aantal lijnen in een netwerk ten opzichte van het maximaal aantal links. Dit wordt berekend 

met deze formule: aantal lijnen / (3 x (aantal knopen – 2)). Waarden van zowel de alpha als gamma 

index kunnen gaan van 0 tot 1, waarbij 1 de grootste connectiviteit voorstelt. Beide indicatoren 

worden door slechts twee auteurs gebruikt (Berrigan et al., 2010; Tresidder, 2005). Passen we de alpha 

index toe op de voorbeeldnetwerken, wordt dit 0,34 voor netwerk A en 0,19 voor netwerk B. Voor 

de gamma index is dit respectievelijk 0,56 en 0,46. Beide indicatoren geven opnieuw netwerk A als 

best geconnecteerde netwerk aan.  

 

Bij het bestuderen van de relatie tussen bebouwde omgeving en verplaatsingsgedrag is niet alleen de 

verhouding van het aantal links ten opzichte van het aantal knopen van belang voor de connectiviteit, 

maar ook de dichtheid van het netwerk. Een netwerk met hoge dichtheid zal immers kortere 

afstanden mogelijk maken. Het ruimtelijke aspect van een stratennetwerk (de schaalfactor) zal dus 

ook een rol spelen in de connectiviteit. Dit wordt geïllustreerd door Figuur 5 te vergelijken met 

Figuur 6. Als we op deze netwerken de eenvoudige methode uit de grafentheorie – aantal links / 

aantal knopen – toepassen, wordt duidelijk dat de schaal niet in rekening wordt gebracht. De 

uitkomst van de index is 1,66 voor netwerk A, 1,34 voor netwerk B/D en 2,00 voor netwerk C. Deze 

laatste zal dus als netwerk met hoogste connectiviteit beschouwd worden. Ook de andere methoden 

wijzen netwerk C een hogere connectiviteit dan netwerk B/D toe (zie Tabel 1). De af te leggen 

afstanden in netwerk C zullen nochtans gemiddeld groter zijn dan bij de andere netwerken. Om de 

connectiviteit van het stratennetwerk in functie van duurzaam verplaatsingsgedrag te bepalen, zullen 

bijgevolg ook methoden die rekening houden met de schaal opportuun zijn.  

 

 
Figuur 6. Het belang van de schaal. Netwerk C heeft dezelfde netwerkstructuur als netwerk A 

in Figuur 5, enkel de schaal is anders. Netwerk C heeft volgens de grafentheorie een hogere 

connectiviteit dan D omdat de knopen beter met elkaar verbonden zijn, terwijl D een hogere 

dichtheid heeft en de afstanden tussen knopen korter zullen zijn. Bron: Thornton et al. 

(2011), eigen bewerking. 

 

                                                   
9 Een circuit is een eindig, gesloten pad dat start en eindigt bij een eenzelfde knoop (Dill, 2004). 
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In de literatuur die het verband tussen bebouwde omgeving en verplaatsingsgedrag bestudeert, is 

kruispuntdensiteit de meest gangbare methode om connectiviteit te meten. Kruispuntdensiteit wordt 

gemeten door het aantal kruispunten (i.e. knopen waar meer dan twee lijnen aan verbonden zijn) te 

delen door de oppervlakte van het studiegebied. Deze methode wordt als connectiviteitsmaat gebruikt 

in onder andere Berrigan et al. (2010), Frank et al. (2005), Hou et al. (2010), Leslie et al. (2007), 

Tresidder (2005) en Van Dyck et al. (2009). Het is een eenvoudige methode die, door te delen door 

de oppervlakte, de schaal van het studiegebied in rekening brengt. De methode neemt echter niet alle 

aspecten van connectiviteit in rekening. Zo wordt de verhouding van de knopen ten opzichte van de 

lijnen niet ingecalculeerd. Nemen we de netwerken uit Figuur 5 en Figuur 6 erbij – en in de 

veronderstelling dat het studiegebied een oppervlakte heeft van 4 km², dan heeft netwerk A een 

kruispuntdensiteit van 50,75, netwerk B/D één van 11,75 en C één van 4. Netwerk B/D is volgens de 

indicator kruispuntdensiteit beter geconnecteerd dan C. Nochtans is de structuur van netwerk C 

identiek aan netwerk A, met uitzondering van de schaal. De indicator kruispuntdensiteit zal dus beter 

geschikt zijn om fietsgebruik te verklaren dan de methoden uit de grafentheorie. 

 

Gelijkaardig aan kruispuntdensiteit, maar minder vaak gebruikt, is het aantal doodlopende straten per 

vierkante kilometer. Ook hier wordt de verhouding van het aantal knopen, ditmaal de eindknopen of 

dangle nodes, ten opzichte van de oppervlakte berekend. In tegenstelling tot kruispuntdensiteit, 

betekent een hoge score hier een lage connectiviteit. Deze indicator is sterk geïnspireerd vanuit de 

Amerikaanse context (Cervero & Kockelman, 1997), waar suburbane woonomgevingen typisch veel 

doodlopende straten tellen, maar wordt bijvoorbeeld ook in Belgisch onderzoek gebruikt (Van Dyck 

et al., 2009). Als we deze methode toepassen op de voorbeeldnetwerken, blijkt netwerk B/D de 

hoogste densiteit te hebben (6,25), gevolgd door netwerk A (4,5) en netwerk C (0,5). In tegenstelling 

tot de vorige methode heeft netwerk C hier de hoogste connectiviteit. Hieruit volgt dat methodes die 

sterke overeenkomsten tonen toch verschillende resultaten kunnen geven.  

 

Een derde indicator die zich op de verhouding met de oppervlakte baseert, is straatdensiteit. Deze 

methode deelt de lengte van het volledige stratennetwerk door de oppervlakte. Deze indicator geeft 

dus een idee van de densiteit van het netwerk, maar brengt de mate van verbindingen tussen knopen 

niet in rekening. Hoewel deze methode volgens Zhang et al. (2012) het meest stabiel is en de beste 

verklarende kracht heeft, wordt deze methode slechts matig gebruikt (e.g. Berrigan et al., 2010; 

Tresidder, 2005). Een nadeel van de straatdensiteit is dat het de verbindingen niet incalculeert. Zo zal 

een dicht netwerk met veel doodlopende straten toch als goed geconnecteerd beschouwd worden. 

Aangezien deze combinatie zelden voorkomt, is deze methode relatief betrouwbaar. Dit wordt 

gestaafd aan de hand van de voorbeeldnetwerken. Zo is netwerk A het meest geconnecteerd (28,25), 

gevolgd door netwerk B/D (10,25) en ten slotte netwerk C (7,875).  

 

Verder zijn er verschillende methoden die zich baseren op de grootte van een huizenblok. 

Gemiddelde oppervlakte (Hess et al., 1999; Reilly, 2002) of omtrek (Song, 2003) van de blokken 

kunnen dienen om de grootte te meten. Ook de gemiddelde lengte van de blokken wordt frequent 

gebruikt als variabele voor de grootte, omwille van de eenvoudigere meetmethode (Berrigan et al., 

2010; Cervero & Kockelman, 1997; Tresidder, 2005). Voor deze verschillende berekeningswijzen 

geldt telkens: hoe kleiner een gemiddeld blok in een netwerk, hoe groter de connectiviteit. Aangezien 

de lengte, oppervlakte of omtrek, en niet het aantal wordt ingecalculeerd, wordt er rekening gehouden 

met de schaal. Dit wordt duidelijk bij de toepassing op de voorbeeldnetwerken. Netwerk C heeft de 

grootste gemiddelde bloklengte (1,97), gevolgd door netwerk B/D (0,87) en netwerk A (0,56). 

Opnieuw blijkt netwerk C hier de laagste connectiviteit te hebben. 
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VARIABELE NETWERK A NETWERK B/D NETWERK C 

Aantal lijnen 367 97 36 

Aantal knopen (alle) 221 72 18 

Aantal kruispunten 203 47 16 

Aantal doodlopende straten 18 25 2 

Lengte volledig netwerk 113 41 31,5 

Lijn-knoop verhouding 1,66 1,34 2,00 

Verbonden-knoop verhouding 0,92 0,65 0,89 

Alpha index 0,34 0,19 0,61 

Gamma index 0,56 0,46 0,75 

Kruispuntdensiteit 
(knopen/km²) 

50,75 11,75 4,00 

Doodlopende straten per km² 4,50 6,25 0,50 

Straatdensiteit (km/km²) 28,25 10,25 7,88 

Gemiddelde bloklengte (km) 0,56 0,87 1,97 

 

Tabel 1. Overzicht van de methoden, toegepast op de voorbeeldnetwerken uit Figuur 5 

en Figuur 6. Hoe donkerder, hoe beter de connectiviteit. 

 

Naast de hierboven besproken methoden, duiken er in de literatuur ook diverse indicatoren op die 

minder relevant zijn voor de casestudie en hier slechts kort besproken worden. Zo is er de 

verhouding tussen de fiets- of wandelafstand en de afstand in vogelvlucht, die voor verschillende 

routes berekend wordt (Hess, 1997; Randall & Baetz, 2001). Hoe groter het verschil tussen deze 

afstanden, hoe lager de connectiviteit. Een andere indicator die overeenkomsten vertoont met deze 

methode is de Effective Walking Area. Deze indicator wordt bepaald door de verhouding van het aantal 

percelen die binnen een bepaalde afstand bereikt kunnen worden ten opzichte van het totaal aantal 

percelen binnen diezelfde afstand in vogelvlucht (Tresidder, 2005). 

 

Uit dit overzicht blijkt er een veelheid te bestaan aan methoden om de connectiviteit s.s. van een 

netwerk te berekenen. Aangezien de berekeningswijzen divers zijn, moet er voorzichtig met het 

gebruik van dergelijke indicatoren omgesprongen worden. Zo blijkt dat de invloed van de schaal, toch 

een essentieel element bij het bestuderen van ruimtelijke netwerken, niet in elke methode in rekening 

wordt gebracht. Bij het toepassen van bovenstaande indicatoren is het dan ook gewenst om zich niet 

te focussen op één indicator, maar verschillende methoden aan elkaar te toetsen teneinde een volledig 

beeld van de connectiviteit te krijgen. Bovendien moet hier opnieuw de opmerking van de context 

geplaatst worden. De aangehaalde methoden zijn allen afkomstig uit de Noord-Amerikaanse 

literatuur, waar men sterk focust op de tweedeling tussen traditioneel rasterpatroon en suburbaan cul-

de-sac-weefsel. Dit gegeven is een bijkomende reden om de methoden kritisch te benaderen, maar 

maakt het des te interessanter om ze toetsen in een Europese context. 

 

 

 

 



23 
 

3.3. Methoden met integratie van infrastructuurkwaliteit 

 

Connectiviteit s.s., die werd besproken in het vorige deel, biedt geen volledige kijk op de kwaliteit van 

het netwerk. De kwaliteit van het netwerk wordt immers niet alleen bepaald door de verbondenheid 

of densiteit van lijnen en knopen, maar ook door de fietsvriendelijkheid van de infrastructuur. Een 

perfect verbonden netwerk dat korte afstanden genereert bijvoorbeeld, maar waarvan de 

infrastructuur niet aangepast is aan fietsers, zal slechts een handvol mensen aanzetten tot fietsen. 

Enkel de mensen die onveilige situaties en slechte infrastructuur tolereren, zullen hun verplaatsingen 

met de fiets maken. Ook het tegenovergestelde is waar: waar de infrastructuur over het gehele 

netwerk fietsvriendelijk is, maar de wegen slecht met elkaar verbonden zijn zodat grote omwegen 

noodzakelijk zijn, zullen enkel geoefende fietsers hun fiets nemen voor functionele verplaatsingen. 

Een methode die de connectiviteit s.l. van een netwerk op een integrale manier wil bepalen, dient dus 

rekening te houden met zowel connectiviteit s.s. als infrastructuurkwaliteit. Verschillende pogingen 

werden reeds ondernomen om zo’n indicator te ontwikkelen. Twee van hen (Klobucar & Fricker, 

2007; Mekuria et al., 2012), die bovendien later in deze masterproef toegepast worden op de 

casestudie, worden hieronder uitvoerig besproken, terwijl andere methoden slechts kort aan bod 

zullen komen. 

 

3.3.1. Bicycle network Analysis Tool 

 

Een eerste methode die connectiviteit s.s. met fietsvriendelijkheid van de infrastructuur combineert, is 

de Bicycle Network Analysis Tool, ontworpen door Klobucar en Fricker (2007). Deze tool resulteert in 

een score, de Total Network Path Safe Length, die de kwaliteit van het volledige netwerk in één cijfer 

weergeeft. Deze score is gebaseerd op de accumulatie van de Safe Length van alle links in het netwerk. 

Deze Safe Length vertegenwoordigt de door de fietser gepercipieerde kost en wordt bepaald door de 

lengte van de link te delen door een variabele die de fietsbaarheid (of bikeability) weergeeft. Op die 

manier wordt niet de reële afstand, maar de ‘fietserafstand’ in rekening gebracht. Hoe beter de 

fietsinfrastructuur, hoe kleiner de ‘fietserafstand’ wordt. Klobucar en Fricker (2007) gaan ervan uit dat 

de fietser steeds kiest voor de route met de kleinste fietserafstand. De variabele die de fietsbaarheid 

voorstelt, kan op verschillende wijzen berekend worden. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de 

Bicycle Compatibility Index (BCI) (Harkey, Reinfurt, & Knuiman, 1998) en de Bicycle Level of Service 

(Landis et al., 1997). In het genoemde onderzoek werd geopteerd om gebruik te maken van de Bicycle 

Compatibility Index. Deze variabele wordt eveneens gebruikt in de casestudie van voorliggende 

masterproef. Aangezien de BCI daalt in functie van de fietsvriendelijkheid, kan de afstand gewoon 

vermenigvuldigd worden met de BCI van de link, wil men de fietserafstand berekenen. Vooraleer de 

som van de fietserafstanden wordt genomen, worden deze vermenigvuldigd door het aantal fietsers 

per link. Deze fietseraantallen werden verdeeld over het netwerk door voor elk paar kruispunten de 

fietsers toe te wijzen op de route met de kortste fietserafstand. Zo wordt het belang van elke link als 

een gewicht in de berekening opgenomen. Hoe meer fietsers een straat gebruiken, hoe meer deze 

straat zal meetellen in de uiteindelijke score. Het cijfer dat de connectiviteit s.l. weergeeft, de Total 

Network Path Safe Length (TNPSL) wordt dus berekend aan de hand van volgende formule: 

                                          

 

   

 

voor elke link i in het netwerk, met n het totale aantal links 
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Netwerken in verschillende steden kunnen met elkaar vergeleken worden door de TNPSL te delen 

door een waarde die de grootte van het netwerk weergeeft, zoals totale lengte of aantal links. In het 

onderzoek van Klobucar en Fricker (2007) werd deze methode uitgebreid getest op het 

wegennetwerk van West Lafayette, Indiana. Zo werden door middel van de TNPSL verschillende 

scenario’s van aanpassingen aan de infrastructuur getoetst aan de huidige situatie. Voor elk scenario 

werden de fietsers opnieuw over het netwerk verdeeld, zodat men de effectiviteit van de scenario’s 

kon bepalen aan de hand van de TNPSL-score. Een goed infrastructuurscenario zal resulteren in een 

lage TNPSL-score. Verder kan door middel van de tool een kosten-batenanalyse voor elk scenario 

gemaakt worden. Veronderstelt men dat de kost van de fietsinfrastructuur evenredig is met de lengte 

van de nieuw aangelegde infrastructuur, dan kan men de baten tegenover de kosten afwegen door de 

verandering in TNPSL te delen door de lengte van de nieuwe fietsinfrastructuur.  

 

3.3.2. Connectiviteit op basis van stresstolerantie 

 

Een tweede methode die de kwaliteit van de infrastructuur integreert in de connectiviteit s.l., werd 

geïntroduceerd door Mekuria et al. (2012). Hun definitie voor connectiviteit s.l. luidt als volgt: “de 

mogelijkheid om van het ene naar het andere punt te gaan zonder een bepaald stressniveau te 

overschrijden en zonder een overdreven omweg te moeten maken” (Mekuria et al., 2012, p. 8). De 

connectiviteit s.l. van het volledige netwerk wordt dus bepaald door het aantal mogelijke routes die 

een fietser kan nemen, maar de routes moeten voldoen aan twee criteria. Een eerste criterium, en 

tevens de kern van hun methode, wordt geleverd door het attribuut ‘stressniveau’, een variabele die 

weergeeft in welke mate de infrastructuur de fietser stress bezorgt. De factor stressniveau is dus een 

maat voor de kwaliteit van de infrastructuur. Volgens Mekuria et al. (2012) heeft elke fietser een 

bepaalde stressdrempel, die bepaalt welke routes hij wil nemen. Indien de stress van een routesegment 

de drempel overschrijdt, zal de fietser deze route niet nemen. Aangezien er oneindig veel 

mogelijkheden aan stressdrempels zijn, afhankelijk van persoonlijke aspecten van de fietser in kwestie, 

en het onmogelijk is met alle rekening te houden, introduceren ze vier voorgedefinieerde 

stressdrempels, die aangeven hoeveel stress iemand tolereert. Deze drempels werden zo gekozen dat 

ze de bevolking correct vertegenwoordigen. Dit werd gestaafd door een eerdere enquête onder de 

inwoners van Portland, de stad waar dit onderzoek doorging, waarin naar hun ervaring met 

fietsinfrastructuur gevraagd werd. De hoogste stresstolerantie komt overeen met de fietsers die alle 

omstandigheden trotseren en dus vaak de kortste route kiezen, ongeacht de kwaliteit van de 

infrastructuur. De laagste stresstolerantie daarentegen vertegenwoordigt de groep die bijna nooit de 

fiets neemt, in het beste geval enkel voor een verplaatsing die hij of zij zonder gevaar en onveilige 

situaties kan maken. Het bepalen van het stressniveau voor elk segment, werd gedaan aan de hand 

van een zelf opgesteld classificatieschema (dat sterk overeenkomt met de bekende indices Bicycle 

Compatibility Index en Bicycle Level of Service), dat infrastructuur in vier klassen verdeelt op basis van hun 

fietsvriendelijkheid. Deze vier klassen corresponderen met de vier bevolkingscategorieën op basis van 

stresstolerantie. Infrastructuur waar de laagste stresstolerantie aan voldoet, wordt bijvoorbeeld 

gekenmerkt door gescheiden fietswegen of afgescheiden fietspaden langs wegen met weinig 

autoverkeer. 

 

Naast stresstolerantie hanteren Mekuria et al. (2012) een tweede criterium om de routekeuze van 

fietsers te bepalen: omweg. De afstand van de fietsvriendelijke route mag immers niet veel groter zijn 

dan de afstand die men langs de kortste route zou afleggen. Hoeveel omweg acceptabel is voor een 

fietser, kan echter niet lukraak bepaald worden. Dit zal uiteraard deels afhangen van persoonlijke 

voorkeuren, maar toch heeft onderzoek reeds uitgewezen dat er een bepaalde consensus bestaat. 
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Aultman-Hall et al. (1997) en Winters, Teschke, et al. (2010) bijvoorbeeld vinden beide, onafhankelijk 

van elkaar, dat ongeveer 75 procent van de fietsverplaatsingen binnen 110 procent van de kortst 

mogelijke afstand en 90 procent binnen 125 procent valt. De bereidheid om een omweg te nemen 

hangt uiteraard af van verschillende factoren, bijvoorbeeld de kwaliteit en omgeving van die omweg. 

Verschillende studies hebben het draagvlak voor een omweg langs een vrijliggende fietsweg 

onderzocht. Broach et al. (2011) bijvoorbeeld vonden dat pendelende fietsers 16 procent van de 

afstand om willen rijden voor zo’n vrijliggend fietspad. Voor niet-pendelende fietsers lag dit 

percentage beduidend hoger. Daarnaast wees de studie van Tilahun et al. (2007) uit dat men maar 

liefst twintig minuten wil omrijden – op een normale fietstijd van eveneens twintig minuten – om te 

kunnen fietsen op een vrijliggend fietspad. Verder hebben Krizek et al. (2007), in een onderzoek naar 

een specifiek fietstracé, aangetoond dat een fietser gemiddeld 67 procent langer wil fietsen om de 

fietsweg te benutten. Ook hier was de bereidheid afhankelijk van het verplaatsingsmotief: bij winkelen 

of pendelen kiest men eerder voor een kortere route. Uit het onderzoek van Larsen en El-Geneidy 

(2011) tenslotte, blijkt eveneens dat fietsers een omweg willen maken voor betere infrastructuur, en 

dat die omweg langer mag zijn bij grotere verplaatsingen. Gebaseerd op enkele van bovenstaande 

studies, leggen Mekuria et al. (2012) voor hun methode het omwegcriterium vast op 25 procent. Dit 

wil zeggen dat de fietser zal kiezen om de fiets niet te nemen, zodra de lengte van de fietsvriendelijke 

route groter is dan 1,25 keer de afstand van de kortste route. Om tegemoet te komen aan omwegen 

voor korte routes, werd het criterium uitgebreid met een maximum omweg van 0,33 mijl (= 531 

meter). De voorwaarden voor de te aanvaarden omweg zijn dus uiteindelijk: Lk/L4 ≤ 1,25 of Lk - L4 ≤ 

0,33 mijl, met L de lengte en k de stresstolerantie. Merk op dat L4  de kortste route voorstelt, 

aangezien dit de hoogste stresstolerantie is en hier geen infrastructuurvoorwaarden aan gekoppeld 

zijn. 

 

De criteria stresstolerantie en omweg worden in de methode gebruikt om te bepalen of een route al 

dan niet met de fiets zal gedaan worden. Door voor elke mogelijke verplaatsing in het netwerk 

theoretisch te bepalen of men al dan niet de fiets neemt, kan men een score voor het gehele netwerk 

bekomen. Deze score noemt men het ‘percentage geconnecteerde verplaatsingen’ en is het aandeel 

verplaatsingen die kunnen gemaakt worden zonder de criteria van stresstolerantie en omweg te 

overschrijden. Voor elk voorgedefinieerd niveau van stresstolerantie zal men dus de connectiviteit 

kunnen bepalen. Dit zorgt ervoor dat de methode erg flexibel is en dat men de connectiviteit ten 

gronde kan analyseren. Indien er geen verplaatsingstabel beschikbaar is, kan men de knopen van het 

netwerk gebruiken als herkomsten en bestemmingen. Het ‘percentage geconnecteerde verplaatsingen’ 

wordt dan ‘percentage geconnecteerde knooppunten’ en geeft eveneens een betrouwbare weergave 

van de connectiviteit. Aangezien het om percentages gaat, kunnen netwerken uit verschillende steden 

met elkaar vergeleken worden. Bovendien is het met deze methode mogelijk de doeltreffendheid van 

infrastructuuraanpassingen te testen. Bij het verbeteren van zogenaamde zwakke schakels zullen veel 

verplaatsingen immers wel fietsvriendelijk zijn, zodat het percentage geconnecteerde verplaatsingen 

zal stijgen. In de toepassing van hun methode op Portland bijvoorbeeld, vonden Mekuria et al. (2012) 

dat de connectiviteit bij bepaalde verbeteringen met een factor 2,5 verhoogd werd. Aangezien de 

intrinsieke methode geen elementen bevat die enkel in een Amerikaanse context van toepassing zijn, 

lijkt deze methode bruikbaar in eender welke omgeving. 

 

Buiten de twee besproken methoden, zijn er ook andere manieren die de infrastructuurkwaliteit 

integreren om de connectiviteit te bepalen. Enkele worden hier slechts kort besproken, vanwege het 

geringe belang voor het verder onderzoek. Zo zijn er verschillende methoden die de kwaliteit van het 

netwerk weergeven in een raster, waarin elke cel de fietsvriendelijkheid weergeeft. In Winters et al. 
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(2013) is deze waarde gebaseerd op kwaliteit van fietsinfrastructuur, connectiviteit van het netwerk 

(zodat connectiviteit s.s. en infrastructuurkwaliteit hier geïntegreerd worden), topografie en 

landgebruik. Dankzij de celweergave kunnen lokale verschillen in het fietsnetwerk ontdekt worden, en 

bovendien zou men door de cellen te aggregeren een algemene score voor het fietsnetwerk kunnen 

bepalen. Larsen et al. (2013) presenteren een tool voor stadsplanners om gebreken in het fietsnetwerk 

op te sporen, op basis van een gelijkaardige werkwijze. De celwaarde wordt hier bepaald door 

volgende variabelen: (i) geobserveerde verplaatsingen, (ii) potentiële verplaatsingen, (iii) ‘hoge-

prioriteit-infrastructuur’ op basis van een enquête, (iv) aantal conflicten tussen fiets en auto, en (v) de 

aanwezigheid van doodlopende straten. Verder introduceert Allan (2001) de Walking Permeability 

Distance Index, een indicator die de wandelbereikbaarheid weergeeft. Het integreert factoren zoals 

connectiviteit s.s., breedte van de straat en kwaliteit van het voetpad. 

 

3.4. Connectiviteit van het Gentse fietsnetwerk 

 

Uit de literatuurstudie blijkt dat er heel wat methoden bestaan om de connectiviteit (s.s. en s.l.) van 

een netwerk te meten. Theoretisch zijn deze methoden veelbelovend, maar zijn ze in de realiteit ook 

bruikbaar en relevant? Zeker in de context van een Europese stad – waarvan de ruimtelijke structuur 

sterk verschilt van een Amerikaanse – is dit een pertinente vraag. Om hierop te antwoorden, worden 

verschillende van de besproken methoden getest op het netwerk van Gent. De data voor deze 

casestudie werden verkregen van Stad Gent en de uitvoering gebeurde grotendeels met ArcGIS-

software. Om voeling te krijgen met de Gentse ruimtelijke structuur en het netwerk – wat 

noodzakelijk is bij een connectiviteitsanalyse – wordt hieronder eerst een inleiding over het Gentse 

fietsnetwerk gegeven. Vervolgens worden de methoden toegepast, opnieuw aan de hand van de twee 

categorieën: ‘algemene methoden om connectiviteit te meten’ en ‘methoden met integratie van 

infrastructuurkwaliteit’. 

 

3.4.1. Ruimtelijke structuur en netwerk van Gent 

 

3.4.1.1. Inleiding 

 

Gent is een stad van ca. 250.000 inwoners en een oppervlakte van ca. 156 km², gesitueerd in 

Vlaanderen, België. De stad ligt aan de samenvloeiing van de Leie en de Schelde, waardoor het tal van 

(vaak gekanaliseerde) waterlopen telt. Gent is gelegen op relatief vlak terrein, met een maximaal 

hoogteverschil van 27 meter. Het autowegennetwerk wordt gekenmerkt door twee ringstructuren: 

enerzijds de kleine stadsring (R40), die de binnenstad omsluit, en anderzijds de grote buitenring (R4) 

die ongeveer rondom de Gentse agglomeratie heen gaat. Ruwweg kan de Gentse ruimtelijke structuur 

beschreven worden aan de hand van 3 gordels (zie Figuur 7). De binnenste gordel (A), de stadskern, 

heeft zijn oorsprong in de Middeleeuwse stad, waardoor het stratennetwerk tot op vandaag een grote 

dichtheid van smalle straatjes kent. De meeste wegen zijn er dan ook gericht op gemengd verkeer, wat 

tot conflicten tussen vervoerswijzen leidt. De gordel daaromheen (B) is gevormd in de 19e eeuw en 

begin 20e eeuw, en bestaat uit (voormalige) arbeiderswijken. Deze wijken hebben nu nog steeds de 

hoogste bevolkingsdichtheid. Ook hier heeft het stratennetwerk nog een relatief hoge dichtheid, maar 

straten zijn er over het algemeen wat breder. De buitenste stadsgordel (C) is ontstaan in de tweede 

helft van de 20e eeuw, wanneer suburbanisatie de drijvende kracht was. Deze gordel wordt dan ook 

gekenmerkt door een lagere bevolkingsdichtheid en netwerkdichtheid, de typische 

verkavelingstructuur en bredere wegen. Deze wegen zijn echter vooral gericht op autoverkeer, 
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aangezien ze hun oorsprong hebben in het autostimulerende tijdperk van de tweede helft van de 20e 

eeuw. 

 

 
 

Figuur 7. De drie gordels van Gent: A. Middeleeuwse binnenstad, B. 19e-eeuwse 

arbeiderswijken, C. 20e-eeuwse suburbaan weefsel. Bron: Google Maps, eigen bewerking. 

 

3.4.1.2. Het Gentse fietsnetwerk 

 

Aangezien deze masterproef focust op het fietsnetwerk, is het opportuun om dieper in te gaan op het 

Gentse fietsnetwerk. De term netwerk duidt hier op netwerken die door instanties uitgetekend zijn en 

slechts een deel van het wegennetwerk bestrijken. De connectiviteit zal echter gemeten worden op 

basis van het volledige wegennetwerk. Toch is een overzicht relevant om een beeld te krijgen op de 

staat van het (de) fietsnetwerk(en) in Gent. Vaak wordt op basis van de functie een onderscheid 

gemaakt tussen fietsnetwerken. Een fietsnetwerk kan twee doeleinden hebben: functioneel en 

recreatief (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 2014). Een recreatief fietsnetwerk wordt 

opgesteld voor fietstochten in de vrije tijd. Recreatieve fietsroutes volgen dus niet de kortste of 

snelste route tussen vertrekpunt en bestemming, maar zullen meer de rustige, esthetische en 

toeristische kaart trekken. Het meest bekende voorbeeld in Gent – en ook in Vlaanderen – van een 

dergelijk fietsnetwerk is het fietsknooppuntennetwerk. Dit netwerk bestaat uit verschillende 

knooppunten en verbindende routes, zodat de fietser zelf zijn of haar tocht kan samenstellen. Dit 

netwerk wordt beheerd door Toerisme Oost-Vlaanderen. In het centrum van Gent liggen er slechts 

drie knooppunten. Weinig Gentse wegen maken dus deel uit van dat netwerk. In het opzicht van het 

onderzoek naar de connectiviteit van het netwerk zijn deze fietsroutes niet relevant, aangezien de 

connectiviteit van het netwerk vooral fietsen voor functionele doeleinden zal stimuleren. Er zal dan 

ook niet verder ingegaan worden op de connectiviteit van de recreatieve fietsroutes. 

 

Functionele fietsnetwerken daarentegen hebben het doel mensen snel, veilig en comfortabel van de 

ene naar de andere plaats te brengen (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 2014). 

Voorbeelden van functionele doeleinden zijn verplaatsingen naar het werk, de school, de winkel, het 

zwembad,  de bioscoop, etc. Deze fietsroutes moeten dus vooral de kernen van wonen, werken, 

winkelen en recreatie goed bedienen en verbinden. In Gent zijn er twee belangrijke functionele 

fietsnetwerken: de grootstedelijke hoofdfietsroutes en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 
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In 2003 heeft Stad Gent een Mobiliteitsplan opgesteld, waarin veel aandacht aan de fietser werd 

besteed. In dit plan werden acht grootstedelijke hoofdfietsroutes aangeduid op het grondgebied 

(Dienst Mobiliteit & Tritel nv, 2002). Deze hoofdfietsroutes moeten de dragers worden van het 

volledige functionele fietsnetwerk10 (zie Figuur 8). Ze hebben als voornaamste doel de 

randgemeenten met elkaar en met het centrum te verbinden. Stad Gent heeft dit fietsnetwerk 

opgesteld als instrument om de infrastructuur van dat netwerk fietsvriendelijker te maken. Het 

netwerk wordt daarenboven voortdurend verbeterd en aangepast aan nieuwe situaties. Deze 

hoofdfietsroutes maken deel uit van een groter fietsnetwerk, want naast deze acht routes, zijn er ook 

nog heel wat wegen als lokale verbindingsfietsroutes aangeduid. Deze lokale routes zijn dus een 

uitgebreide aanvulling op de hoofdfietsroutes. De lokale routes blijken echter niet meteen een 

instrument te vormen voor de beleidsmakers, maar zijn louter een aanduiding waar het minst onveilig 

is voor de fietser. 

 

Het opstellen van een dergelijk fietsnetwerk is op zich een goede zaak voor de fietser, maar wil niet 

zeggen dat de infrastructuur ook fietsvriendelijk is. Daarom worden hier kort de voornaamste 

infrastructurele aspecten van het fietsnetwerk bekeken. Een belangrijke vraag is of deze 

hoofdfietsroutes gescheiden zijn van het autoverkeer. Daaruit blijkt dat de grote meerderheid van de 

fietsroutes ook toegankelijk is voor auto’s, zoals ook in de rest van het Gentse fietsnetwerk het geval 

is. Slechts enkele delen van de fietsroutes zijn uitsluitend bestemd voor fietsers: het Keizerpark, het 

Westerringspoorfietspad, het Citadelpark, het jaagpad langs de Schelde, de Gaardeniersbrug en de 

Parallelweg. Sommige fragmenten van het netwerk zijn gedeeltelijk toegankelijk voor het autoverkeer, 

zoals de Visserij en de Trekweg, of andere zijn gedeeltelijk gescheiden van de auto’s, zoals Coupure 

Links en de R4. Het autovrij maken van deze fietsroutes is niet evident, vanwege de compactheid van 

een stad als Gent, maar toch is er de laatste jaren een opgang om meer vrijliggende fietswegen aan te 

leggen, zoals de Gaardeniersbrug en de fietspaden in het Keizerpark.  

                                                   
10 Het volledige fietsnetwerk is op een interactieve manier te bezichtigen op http://fietsrouteplanner.gentfietst.be/. 

http://fietsrouteplanner.gentfietst.be/
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Figuur 8. Het functionele fietsroutenetwerk van Stad Gent 
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Naast de hoofdfietsroutes en bijhorende lokale routes van Stad Gent, heeft ook provincie Oost-

Vlaanderen een functioneel fietsnetwerk opgesteld11. Dit Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 

(BFF) werd opgemaakt in samenwerking met de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 2014). Dit netwerk dient als 

toetsingskader voor de bestaande en geplande infrastructuur. De wegen die deel uitmaken van het 

netwerk krijgen op die manier zo vlug mogelijk een aangepaste fietsinfrastructuur. Om het netwerk te 

realiseren, ondersteunt het provinciebestuur gemeenten bij de aanleg van fietspaden gelegen op het 

netwerk met een subsidie van 50% (Provincie Oost-Vlaanderen, 2014). Het BFF binnen Gent werd 

vooral gebaseerd op het bestaande functioneel fietsnetwerk opgesteld in het mobiliteitsplan van Stad 

Gent in 2002. Het heeft dan ook heel wat overlappingen met het fietsnetwerk van Stad Gent. Er zijn 

evenwel enkele merkwaardige trajecten op te merken. Zo zijn de ringvaart (R4) en het jaagpad langs 

de Schelde in Gentbrugge aangeduid als hoofdroutes. Dit zijn inderdaad relatief veilige fietspaden, 

maar dit zijn allesbehalve de kortste trajecten tussen de belangrijkste woon- en werkkernen, wat in 

principe de basis moet zijn van een functioneel fietsnetwerk. Daarnaast zijn ook drukke autowegen 

zoals de stadsring (R40), de Kortrijksesteenweg, de Victor Braeckmanlaan en de Brusselsesteenweg 

gemarkeerd als ‘functionele routes’, terwijl de fietsinfrastructuur er op vele plaatsen te wensen over 

laat. Er kan dus geconcludeerd worden dat het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk van 

ondermaatse kwaliteit is als fietsnetwerk. De keuze van de geselecteerde wegen als fietsroutes getuigt 

van een afwezige kennis van het echte Gentse fietsnetwerk.  

 

Niet alleen het netwerk, maar ook de infrastructuur is van belang willen we een beeld krijgen van de 

fietsvriendelijkheid van Gent. Hier wordt een kort overzicht van de kwaliteit van de Gentse 

fietsinfrastructuur gegeven, gebaseerd op internetbronnen en eigen ondervindingen. Het 

Fietspadenrapport 2013, een rapport van Het Nieuwsblad en zijn lezers over de kwaliteit van 

fietspaden in Gent, toont waar de beste en slechtste fietsinfrastructuur in Gent is (Het Nieuwsblad, 

2013). Merk op dat dit onderzoek gebaseerd is op subjectieve reacties van inwoners, waardoor de 

resultaten niet kunnen gezien worden als een objectieve evaluatie van de realiteit, maar desondanks 

een interessant vertrekpunt bieden. Op de interactieve kaart wordt duidelijk dat het merendeel van de 

straten aangeduid wordt als ‘slechte fietsinfrastructuur’. De Burggravenlaan wordt als slechtste 

fietspad bestempeld. Onder meer volgende wegen kregen eveneens een slechte score: De Pintelaan, 

Antwerpstesteenweg, Oktrooiplein (Dampoort), Papegaaistraat, Annonciadenstraat, Nieuwevaart, 

Gasmeterlaan, Heernislaan, Palinghuizen,  Zwijnaardsesteenweg, Burgstraat en Brabantdam. Maar er 

werd niet alleen kritiek gespuid, enkele fietspaden mochten ook lof ontvangen. Zo blijken de 

fietswegen in het Keizerpark het meest fietsvriendelijk te zijn. Andere goede fietspaden volgens het 

Fietspadenrapport 2013 zijn: Opgeëistenlaan, Visserij, Coupure Links, Groendreef, Koning 

Albertlaan, Krijgslaan, Buitensingel, de as Bijlokekaai-Henleykaai en (sommige) wegen langs de 

Watersportbaan. 

 

In 2011 heeft de Vlaamse Overheid in het kader van de stadsmonitor van het project ‘Thuis in de 

stad’ een enquête uitgevoerd over de tevredenheid omtrent fietsinfrastructuur (Vlaamse Overheid, 

2011). Ook hier gaat het dus opnieuw om subjectieve opvattingen. Uit de enquête bleek dat Gentse 

fietsvoorzieningen een stuk minder goed scoren dan andere Vlaamse steden, ondanks de profilering 

van Gent als fietsstad. Gent staat zelfs op de laatste plaats van alle Vlaamse centrumsteden wat 

                                                   
11 Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Oost-Vlaanderen is te raadplegen op   
http://www.gisoost.be/FIETSNETWERK/ 

http://www.gisoost.be/FIETSNETWERK/
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betreft veiligheid op de fietspaden, en op de derde laatste plaats wat betreft het aanbod van 

fietsinfrastructuur.  

 

Een ander kenmerk van weginfrastructuur in Gent is het voorkomen van kasseien als wegplaveisel. 

Hoewel deze kasseien ongetwijfeld een historische erfgoedwaarde hebben en de stad een zekere 

authenticiteit geven, moet men erkennen dat deze ondergrond nefast is voor fietsers. Enkele 

voorbeelden van fietsonvriendelijke kasseistraten in Gent: Papegaaistraat, Brabantdam, Graslei, Bij 

Sint-Jacobs, Vlasmarkt, Vrijdagsmarkt, Lange Steenstraat, Oudburg, etc. Er zijn recent wel initiatieven 

vanuit de overheid om straten en pleinen fietsvriendelijker aan te leggen. Zo heeft men de kasseien op 

de Korenmarkt en het Sint-Baafsplein vervangen door natuursteen en heeft men de Kantienberg 

heraangelegd met een effen fietsstrook. 

 

Er zijn echter ook positieve punten te melden met betrekking tot de Gentse fietsinfrastructuur. 

Recent zijn in Gent de eerste fietsstraten van België aangelegd; dit zijn straten waar auto’s te gast zijn. 

Het introduceren van de fietsstraat is dus een maatregel om voorrang te geven aan de fietser en de 

infrastructuur fietstoegankelijker te maken. Tellingen op de aangelegde fietsstraat in de Visserij tonen 

een significante en onmiddellijke stijging van het aantal fietsers na de invoering (Mobiliteitsbedrijf, 

2012). 

 

3.4.1.3. Gent in vergelijking met de Amerikaanse context 

 

De vorm en structuur van het stedelijk weefsel en netwerk in Gent is verschillend van een doorsnee 

Amerikaanse stad, de context waarin de meeste besproken methoden ontstaan zijn. Het is bijgevolg 

waardevol om de twee verschillende ruimtelijke contexten met elkaar te vergelijken. De stad waarmee 

we Gent vergelijken, is Los Angeles, Californië, aangezien deze stad het studieonderwerp vormt in 

Berrigan et al. (2010). In dat onderzoek worden op Los Angeles, net zoals in voorliggend onderzoek, 

verschillende connectiviteitsmethoden getest, met als doel het verband tussen connectiviteit en actief 

transport na te gaan. Hoewel Los Angeles een inwonersaantal heeft dat vele malen groter is dan Gent, 

gaan we ervan uit dat – als gelijke schalen gebruikt worden – de ruimtelijke structuur en het 

wegennetwerk kunnen vergeleken worden. In Figuur 9 tot Figuur 12 worden Gent en Los Angeles op 

vier verschillende vlakken vergeleken, waarbij de luchtfoto’s telkens op dezelfde schaal werden 

gebracht.  

 

In Figuur 9 worden de steden op grote schaal vergeleken. Daarin wordt duidelijk dat de grootte van 

Los Angeles die van Gent sterk overtreft. Terwijl de kern van Gent duidelijk geconcentreerd is in één 

punt, is Los Angeles uitgespreid over een grote oppervlakte; Los Angeles wordt niet voor niets de 

‘horizontale stad’ genoemd. Om de wegennetwerken te vergelijken, moet dieper ingezoomd worden,  

en daarom worden in de volgende figuren de drie gordels van Gent vergeleken met drie vergelijkbare 

buurten in Los Angeles.  

 

Figuur 10, waarin de twee stadskernen vergeleken worden, toont dat de wegennetwerken volledig 

anders gestructureerd zijn. In Gent is het netwerk spontaan gegroeid en oogt dit chaotisch, terwijl in 

Los Angeles de straten als een raster werden gepland. Dit zorgt voor grote, rechthoekige 

bouwblokken in Los Angeles en voor willekeurige, over het algemeen kleinere bouwblokken in Gent. 

Merk ook de megalomane auto-infrastructuur nabij de binnenstad van Los Angeles op, iets wat in 

Gent verder van het centrum verwijderd is.  

 



32 
 

In Figuur 11 wordt ingezoomd op de 19e-eeuwse gordel in Gent en wordt vergeleken met een 

dichtbebouwde urban neighborhood in Los Angeles. Opnieuw valt de eerder chaotische netwerkstructuur 

in Gent tegenover de strak geplande wegen in rechthoekig patroon in Los Angeles op. De wegen zijn 

bovendien een stuk smaller in Gent, wat het moeilijker zal maken om gescheiden fietsinfrastructuur te 

voorzien. Aan de andere kant kunnen brede wegen in Los Angeles sneller autoverkeer betekenen, wat 

nefast is voor fietsers. Het stratennetwerk in Los Angeles lijkt op het eerste zicht minder 

geconnecteerd dan het Gentse, vanwege de grotere blokken.  

 

In Figuur 12 tenslotte wordt de 20e-eeuwse gordel in Gent vergeleken met een klassiek Amerikaans 

suburbaan weefsel in Los Angeles. Hieruit blijkt dat het wegennetwerk opnieuw meer gepland is, 

ditmaal met een suburbane cul-de-sac-structuur, maar dat de ruimtelijke densiteit nu hoger is in Los 

Angeles. Dat de huizen in suburbaan Gent meer ruimte krijgen, kan een gevolg zijn van het historisch 

gegroeide wegennetwerk, dat minder toelaat de ruimte efficiënt te gebruiken.  

 

Uiteraard zijn de gebruikte beelden slechts gedeeltelijke opnames, die niet volledig representatief zijn 

voor de regio. Toch geeft de vergelijking een goed beeld van de verschillen tussen de Europese en 

Amerikaanse context. In een Europese stad zoals Gent ligt de ruimtelijke densiteit hoger, is de 

infrastructuur minder grootschalig en is het wegennetwerk minder gepland en daardoor chaotisch. Op 

het eerste zicht is het wegennetwerk in Gent, althans in de meeste buurten, beter geconnecteerd dan 

in Los Angeles. 

 

 
 

Figuur 9. Vergelijking schaal Gent tegenover Los Angeles. Bron: Google Maps, eigen 

bewerking. 
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Figuur 10. Vergelijking ruimtelijke structuur: binnenstad Gent tegenover downtown Los 

Angeles. Bron: Google Maps, eigen bewerking. 

 

 
 

Figuur 11. Vergelijking ruimtelijke structuur: 19e-eeuwse wijk in Gent tegenover urban 

neighborhood in Los Angeles. Bron: Google Maps, eigen bewerking. 
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Figuur 12. Vergelijking ruimtelijke structuur: 20e-eeuwse gordel in Gent tegenover suburbs in 

Los Angeles. Bron: Google Maps, eigen bewerking. 

 

3.4.2. Algemene methoden om connectiviteit te meten 

 

Nu de verschillende methoden om connectiviteit te meten gekend zijn en een beeld van het Gentse 

fietsnetwerk geschetst is, kunnen de methoden toegepast worden. Conform de literatuurstudie 

(paragraaf 3.2. en 3.3.) wordt aangevangen met methoden om de connectiviteit s.s. te bepalen, om 

daarna de methoden die infrastructuurkwaliteit integreren toe te passen. Eerst wordt de gebruikte data 

voorgesteld – en hoe die data voorbereid werd voor gebruik. Vervolgens worden voor elke methode 

de gebruikte data, de methode in ArcGIS en de resultaten kort toegelicht. Tenslotte worden de 

methoden onderling vergeleken en de verschillen tussen Gent en steden uit andere studies 

doorgenomen. 

 

Om de connectiviteit te analyseren, zijn eerst en vooral netwerkdata nodig, met knopen en lijnen als 

essentiële elementen. Twee verschillende netwerkdatasets van Gent werden verkregen via het 

Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent. Een eerste dataset – een vectoriële shapefile op basis van lijnen – 

bevat alle wegen van Gent en omstreken, van de autosnelweg tot het smalste straatje. Om de dataset 

voor te bereiden voor een connectiviteitsanalyse, werden irrelevante gegevens die de resultaten 

zouden kunnen verstoren verwijderd. Zo werden autosnelwegen en andere straten verboden voor 

fietsers uit de data weggehaald. Ook parkeerterreinen en inritten die foutief werden weergegeven als 

straten, werden geëlimineerd. Verder werden overbodige lijnen op kruispunten, ronde punten en 

wegen met gescheiden rijstroken verwijderd. Om de connectiviteit te meten mogen immers enkel de 

‘echte’ wegen worden meegerekend, om een vertekend beeld te vermijden. Een kruispunt kon zo uit 

wel tien verschillende lijnen bestaan, terwijl er slechts vier ‘echte’ straten zijn. Enkel die vier straten 

zijn van belang voor de connectiviteit. Het aanpassen van de doodlopende straten is een ander 
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voorbeeld waarbij overbodige lijnen werden verwijderd. Het einde van sommige doodlopende straten 

werd immers weergegeven als een rond punt, waardoor het in de connectiviteitsanalyse niet als 

doodlopende straat zou worden beschouwd. Eens de netwerkdata opgeschoond waren, moesten de 

knopen die slechts twee lijnen verbonden, worden verwijderd. Via de functie Unsplit Line werden de 

lijnen aan beide zijden van zo’n knoop met elkaar verbonden. Op die manier worden enkel de 

kruispunten (met 3 of meer armen) en het einde van de doodlopende straten als knoop gezien. De 

andere dataset bevat het netwerk dat gebruikt wordt om verkeersstromen te modelleren. Aangezien 

dit enkel gebruikt wordt bij de methoden die infrastructuurkwaliteit integreren, wordt in de volgende 

paragraaf dieper ingegaan op deze dataset. Om bij enkele indicatoren de ruimtelijke verschillen binnen 

het studiegebied weer te geven, werden de statistische sectoren als ruimtelijke eenheden gebruikt. Een 

shapefile met de grenzen van de statistische sectoren werd hiervoor gebruikt.  

 

De resultaten worden gepresenteerd in Tabel 2. Aangezien het volledige netwerk een grote regio 

omvat, en hierdoor weinig relevant is voor de connectiviteit van Gent, werd de connectiviteit 

eveneens voor kleinere gebieden bepaald. Het gaat om de zones ‘grondgebied Gent’, ‘grootstedelijk 

gebied Gent’12 en ‘binnenstad Gent’13. Om eventuele verschillen in connectiviteit waar te kunnen 

nemen, werd eveneens een zone ‘Sint-Amandsberg’ geselecteerd. Deze zone bestaat voornamelijk uit 

typisch suburbaan woongebied, waardoor een vergelijking met de dense binnenstad van Gent 

boeiende resultaten kan opleveren. De kaart met de afbakening van deze gebieden wordt 

weergegeven in Figuur 13. 

 

Om de lijn-knoop verhouding te bepalen zijn slechts twee gegevens nodig: het aantal lijnen en het 

aantal knopen in het gebied. Wanneer alle overbodige lijnen uit het netwerk verwijderd zijn, kan men 

een bestand met de knopen genereren door een Geometric Network aan te maken. Zo’n netwerk bestaat 

uit een shapefile die de lijnen bevat en een shapefile die de knopen bevat. De lijn-knoop verhouding 

berekenen voor de verschillende gebieden, kan gemakkelijk door de aantallen van lijnen en knopen af 

te lezen in de attributentabel van de respectievelijke shapefiles. De resultaten vindt men terug in Tabel 

2. Wil men ruimtelijke verschillen in de lijn-knoop verhouding weergeven, kan dit aan de hand van 

statistische sectoren. Volgende werkwijze werd gebruikt om het aantal lijnen en knopen per 

statistische sector te tellen: (i) een attribuut toevoegen aan de bestanden die de lijnen en knopen 

bevatten, (ii) voor elk element de waarde “1” aan het nieuwe attribuut toekennen, en (iii) een spatial 

join uitvoeren tussen het lijn- of knopenbestand en het bestand met de statistische sectoren. Het 

resulterende bestand bevat de statistische sectoren met attributen die het aantal lijnen en knopen 

weergeven. Als deze twee bestanden met elkaar gekoppeld worden, en door middel van een nieuw 

attribuut het aantal lijnen door het aantal knopen te delen, kan de lijn-knoop verhouding per 

statistische sector berekend worden. De resulterende kaart vindt men terug in Figuur 14. Hieruit blijkt 

dat sectoren met een minder dicht netwerk – sommige sectoren tellen slechts een paar straten – een 

beduidend hogere lijn-knoop verhouding hebben. Aangezien de sectoren in het centrum van Gent 

een dicht netwerk bevatten, hebben zij een (schijnbare) lagere connectiviteit. Het vertekend beeld dat 

deze kaart voortbrengt, toont aan dat het niveau van de statistische sectoren een te kleine schaal is om 

ruimtelijke verschillen in de lijn-knoop verhouding weer te geven. Dit houdt verband met de 

opmerking over de schaalfactor in paragraaf 3.2. De methoden gebaseerd op de grafentheorie houden   

                                                   
12 Het grootstedelijk gebied Gent bevat alle statistische sectoren die binnen het stedelijk weefsel liggen van Gent. Dit 
is gebaseerd op de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent door de Provincie Oost-Vlaanderen. Vooral groen- 
en havengebieden werden hierdoor niet meegerekend. 
13 De zone ‘binnenstad Gent’ bevat alle statistische sectoren die binnen de stadsring (R40) liggen. Deze zone wordt 
beschouwd als het centrum van Gent. 
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Figuur 13. Kaart met afbakening van de geselecteerde gebieden. 
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Figuur 14. Kaart van statistische sectoren in Gent en omgeving, volgens lijn-knoop 

verhouding. 
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immers enkel rekening met de structuur, en niet met de densiteit van het netwerk, zodat een klein 

aantal wegen in een groot gebied ook goed geconnecteerd kunnen zijn.  

 

De tweede methode die werd toegepast is de verbonden-knoop verhouding. De gegevens van het 

totale aantal knopen kon worden overgenomen uit de lijn-knoop verhouding. Het aantal kruispunten 

(knopen waar drie of meer lijnen aan verbonden zijn) kon worden bepaald door middel van de Create 

Junction Connectivity Features functie, een tool ontworpen door Beale (2012). Deze tool brengt een 

bestand voort met alle kruispunten. Voor de verschillende gebieden is het aflezen van het aantal 

kruispunten voldoende om de verbonden-knoop verhouding te bepalen. Willen we de verschillen 

tussen de statistische sectoren bekijken, kan dit op analoge wijze als daarnet. Het bestand resulterend 

uit de spatial join tussen de kruispunten en de statistische sectoren, kan gekoppeld worden aan het 

knopenbestand. In dit bestand wordt aan de hand van een nieuw attribuut de verbonden-knoop 

verhouding berekend en op kaart gevisualiseerd (zie Figuur 15). Deze kaart laat zien dat het centrum 

van Gent, maar ook verschillende buitengebieden, goed geconnecteerd zijn. Opnieuw is de 

opmerking over de schaal noodzakelijk. Ook hier zullen sectoren met een klein aantal wegen een 

weinig betrouwbaar resultaat opleveren.  

 

Verder werden ook de alpha en gamma indices berekend voor het studiegebied. Voor beide 

indicatoren heeft men enkel het aantal knopen en lijnen nodig. Aangezien dergelijke bestanden reeds 

aangemaakt werden voor de lijn-knoop verhouding, volstaat het om hier de indices door middel van 

nieuwe attributen te berekenen. De resultaten voor de geselecteerde gebieden en de sectoren zijn 

respectievelijk te vinden in Tabel 2 en Figuur 16 en Figuur 17. De statistische sectoren blijken 

opnieuw een te kleine schaal te zijn om betrouwbare resultaten te leveren. Er kunnen dan ook geen 

conclusies getrokken worden over ruimtelijke verschillen op basis van de kaarten. 

 

Om de kruispuntdensiteit te bepalen, heeft men twee soorten data nodig: het aantal kruispunten en de 

oppervlakte. Voor de geselecteerde gebieden en statistische sectoren werd dit analoog aan de vorige 

methoden gedaan, met het verschil dat de oppervlakte berekend wordt (opnieuw via een attribuut). 

Daarnaast kan de kruispuntdensiteit weergegeven worden door middel van een raster. Via de functie 

Point Density wordt een raster gemaakt waar de celwaarde het aantal kruispunten binnen een bepaalde 

radius voorstelt. Zowel de sectorenkaart als het raster (zie Figuur 18 en Figuur 19) tonen een duidelijk 

concentratie van kruispunten richting het centrum van Gent. Ook de omliggende steden als Eeklo, 

Zelzate, Wetteren en Deinze hebben een hogere connectiviteit naar het centrum toe. 

 

Vervolgens werd het aantal doodlopende straten per vierkante kilometer bepaald. Om de 

doodlopende straten te onderscheiden van de andere knopen, werd de functie Feature Vertices to Points 

gebruikt. Zoals bij kruispuntdensiteit, werd een sectorenkaart en een raster gemaakt (zie Figuur 20 en 

Figuur 21). Beiden tonen zowel in het centrum van Gent als in de nabije stadsrand een concentratie 

van doodlopende straten. Aangezien de kruispuntdensiteit in het centrum duidelijk hoger was dan in 

de stadsrand, is er in de stadsrand een hogere relatieve dichtheid aan doodlopende straten. Ook moet 

opgemerkt worden dat niet alle doodlopende straten te beschrijven zijn als de typische cul-de-sacs. In 

de binnenstad zijn er immers tal van korte doodlopende straatjes te vinden die wel goed 

geconnecteerd zijn met het netwerk. Bovendien moet men waakzaam zijn voor buurten met een hoge 

gefilterde permeabiliteit. Aangezien niet alle paden opgenomen zijn in de dataset, kan een suburbane 

wijk met doodlopende straten die ook talrijke ‘zachte’ doorsteken telt, foutief als slecht geconnecteerd 

worden weergegeven (e.g. Boekweitlaan en Bijlokelaan in Lochristi). 
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Figuur 15. Kaart van statistische sectoren in Gent en omgeving, volgens verbonden-knoop 

verhouding. 
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Figuur 16. Kaart van statistische sectoren in Gent en omgeving, volgens alpha-index. Merk op 

dat ondanks het uitsluiten van extreme uitschieters, bepaalde sectoren toch een alpha-index 

hoger dan 1 hebben. De kleine schaal en onregelmatige grenzen zijn hiervan de oorzaak.   
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Figuur 17. Kaart van statistische sectoren in Gent en omgeving, volgens gamma-index. Merk 

op dat ondanks het uitsluiten van extreme uitschieters, bepaalde sectoren toch een gamma- 

index hoger dan 1 hebben. De kleine schaal en onregelmatige grenzen zijn hiervan de oorzaak.   
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Figuur 18. Kaart van statistische sectoren in Gent en omgeving, volgens kruispuntdensiteit. 
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Figuur 19. Rasterkaart van Gent en omgeving, volgens kruispuntdensiteit. 

  



44 
 

 
 

Figuur 20. Kaart van statistische sectoren in Gent en omgeving, volgens densiteit van 

doodlopende straten. 
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Figuur 21. Rasterkaart van Gent en omgeving, volgens densiteit van doodlopende straten. 
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Om de straatdensiteit te bepalen, heeft men de lengte van de lijnen nodig, wat via een nieuw attribuut 

in het lijnenbestand berekend kan worden. Om ruimtelijke differentiatie op te sporen, werd opnieuw 

een sectorenkaart en een raster aangemaakt (zie Figuur 22 en Figuur 23). De werkwijze om de 

sectorenkaart te maken was de volgende: (i) de functie Intersect toepassen tussen de statistische 

sectoren en het straatnetwerk, zodat de lijnen afgebroken worden op de grenzen van de sectoren, (ii) 

de lengte van de lijnen berekenen via een nieuwe attribuut, (iii) Dissolve aan de hand van de sectoren 

op het nieuw lijnenbestand toepassen, om de totale lengte per sector te berekenen, (iv) het 

lijnenbestand via een join aan het sectorenbestand koppelen, en (v) de densiteit berekenen via een 

nieuw attribuut. Om de rasterkaart te creëren werd een analoge werkwijze gevolgd, maar dan op basis 

van een gegenereerd Fishnet (met cellen van 100 op 100 meter) in plaats van de sectoren. Zowel de 

sectoren- als rasterkaart tonen een hogere straatdensiteit in het centrum van Gent. In tegenstelling tot 

de kruispuntdensiteit, worden de dorpscentra rondom Gent hier ook met een hoge connectiviteit 

aangeduid. 

 

Tenslotte werd als indicator voor blokdensiteit de gemiddelde bloklengte gekozen. Dit wordt 

berekend door de totale lengte van de lijnen te delen door het aantal kruispunten. Een sectorenkaart 

(zie Figuur 24) werd geproduceerd door het lijnenbestand met het kruispuntenbestand te koppelen. 

Een nieuwe attribuut werd gecreëerd om de gemiddelde bloklengte te berekenen. Uit de kaart kan een 

duidelijk ruimtelijk verschil worden afgeleid. In het centrum van Gent – en van de omliggende 

dorpen – is er een afname van de gemiddelde bloklengte, wat wijst op een hogere connectiviteit. 

 

In Tabel 2 worden de resultaten van alle methoden voor de geselecteerde gebieden op een rij gezet. 

Op één na alle methoden geven de binnenstad aan als zone met de hoogste connectiviteit. Het aantal 

doodlopende straten per km² is de enige indicator die een lage connectiviteit aan de binnenstad 

toekent. De betrouwbaarheid van deze methode kan hierdoor terecht in vraag worden gesteld. Een 

dichter netwerk heeft immers altijd een hoger aantal doodlopende straten, maar dat zegt weinig over 

de connectiviteit. Vergelijken we de binnenstad met Sint-Amandsberg, dan blijkt de connectiviteit in 

Sint-Amandsberg telkens een stuk lager te liggen – behalve voor het aantal doodlopende straten per 

km². Het vermoeden dat het 20e-eeuwse suburbane stratennetwerk een lagere connectiviteit heeft dan 

het oudere, chaotische netwerk wordt gestaafd door de resultaten. Verder tonen de cijfers van het 

grootstedelijk gebied (gedeeltelijk) verrassende resultaten. Men zou verwachten dat de connectiviteit 

van het stedelijk weefsel hoger ligt dan het volledige grondgebied van Gent (inclusief haven en 

groengebieden). Hoewel de verschillen klein zijn, is het duidelijk dat de connectiviteitsmethoden die 

gebaseerd zijn op de grafentheorie een lagere connectiviteit aan het grootstedelijk gebied toekennen. 

Drie van de vier methoden die zich baseren op densiteit daarentegen wijzen het grootstedelijk gebied 

als beter geconnecteerd aan. De verklaring moet in de dichtheid van het netwerk gezocht worden. 

Sectoren die wel tot het grondgebied Gent, maar niet tot het stedelijk weefsel behoren, hebben vaak 

een lagere netwerkdichtheid. Dit betekent echter niet dat de aanwezige knopen minder goed met 

elkaar verbonden zijn, integendeel, waardoor deze gebieden hoger scoren bij de methoden gebaseerd 

op de grafentheorie. 
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Figuur 22. Kaart van statistische sectoren in Gent en omgeving, volgens straatdensiteit. 
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Figuur 23. Rasterkaart van Gent en omgeving, volgens straatdensiteit. 
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Figuur 24. Kaart van statistische sectoren in Gent en omgeving, volgens gemiddelde 

bloklengte. 
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VARIABELE 
VOLLEDIG 

GEBIED 

GROND-
GEBIED 
GENT 

GROOT-
STEDELIJK 

GEBIED 

BINNEN-
STAD 

SINT-
AMANDS-

BERG 

Aantal lijnen 37919 11454 11887 2681 646 

Aantal knopen 22778 6897 7238 1577 417 

Aantal kruispunten 18457 5830 6114 1407 344 

Aantal doodlopende 
straten 

4321 1067 1124 170 73 

Lengte volledig netwerk 
(km) 

5804,4 1214,1 1136,2 179,2 64,4 

Oppervlakte (km²) 1286,35 157,82 115,12 8,36 6,77 

Lijn-knoop verhouding 1,664 1,661 1,642 1,700 1,549 

Verbonden-knoop 
verhouding 

0,810 0,845 0,844 0,892 0,825 

Alpha index 0,332 0,331 0,321 0,351 0,277 

Gamma Index 0,555 0,554 0,548 0,567 0,519 

Kruispuntdensiteit 14,3 36,9 53,1 168,3 50,8 

Doodlopende straten 
per km² 

3,36 6,76 9,76 20,34 10,79 

Straatdensiteit (km/km²) 4,51 7,69 9,87 21,44 9,52 

Gemiddelde bloklengte 
(km) 

0,315 0,208 0,186 0,127 0,187 

 

Tabel 2. Overzicht van de methoden toegepast op de geselecteerde gebieden. Donkergrijs 

staat voor hoogste connectiviteit, lichtgrijs voor laagste. 

 

VARIABELE 
GROND-
GEBIED 
GENT 

BINNEN-
STAD 
GENT 

LOS 
ANGELES 

SAN 
DIEGO 

PORT-
LAND 

Lijn-knoop verhouding 1,804 1,716 1,828 1,627 1,54 

Verbonden-knoop 
verhouding 

0,819 0,880 0,863 0,751 0,82 

Alpha index 0,61314 0,398 0,163 0,113 / 

Gamma Index 0,704 0,604 0,449 0,416 / 

Kruispuntdensiteit 68,1 174,7 47,1 39,25 196,40 

Doodlopende straten 
per km² 

11 22 / / / 

Straatdensiteit (km/km²) 11,63 22,17 11,96 10,16 21,22 

Gemiddelde bloklengte 
(km) 

0,321 0,142 0,168 0,181 / 

 

Tabel 3. Vergelijking van Gent met Amerikaanse steden voor verschillende connectiviteits-

methoden (gemiddelden van sectoren). Bronnen: Berrigan et al. (2010) (Los Angeles en San 

Diego); Dill (2004) (Portland). 

                                                   
14 De hoge gemiddelde alpha-index van grondgebied Gent is te wijten aan enkele uitschieters. 
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In Tabel 3 wordt Gent vergeleken met enkele Amerikaanse steden waarop dezelfde methoden werden 

toegepast. Aangezien de Amerikaanse cijfers gebaseerd waren op het gemiddelde van de onderzochte 

sectoren, werden voor Gent eveneens de gemiddelden van de statistische sectoren berekend. 

Vanwege extremen kunnen deze cijfers dan ook verschillen van de resultaten in Tabel 2. De 

vergelijking toont geen eenduidige lijn in de verschillen. Bekijken we de cijfers van grondgebied Gent 

– een eenheid die vergelijkbaar is met de Amerikaanse studiegebieden, dan heeft Portland een 

beduidend hogere connectiviteit, maar Los Angeles en San Diego een iets kleinere. De binnenstad 

daarentegen heeft over het algemeen een hogere connectiviteit, maar is vanwege de kleine schaal geen 

goede maatstaf voor vergelijking. Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat Gent een 

hogere connectiviteit heeft dan Los Angeles en San Diego, maar een lagere dan Portland.  

 

Op basis van de toepassing van de connectiviteitsmethoden kunnen enkele voorlopige conclusies 

getrokken worden. Methoden van algemene aard, die hierboven beschreven werden, geven weinig 

inzicht in ruimtelijke verschillen op kleine schaal. De kaarten aan de hand van statistische sectoren 

bieden weinig betrouwbare informatie. Dit is vooral te wijten aan sectoren met te weinig wegen 

waardoor een significante netwerkanalyse onmogelijk wordt. Het gebrek aan betrouwbaarheid op die 

schaal is vooral frappant bij de methoden gebaseerd op de grafentheorie. De meeste methoden die de 

densiteit van het netwerk in rekening brengen, maar dus minder focussen op de connectiviteit s.s., 

tonen nadrukkelijkere ruimtelijke verschillen op schaal van statistische sectoren. Op een hoger, maar 

nog steeds intrastedelijk niveau, worden de verschillen reeds duidelijker, zo toont Tabel 2 aan. Quasi 

alle indicatoren geven de binnenstad als meest geconnecteerd aan, terwijl buitenwijken in Sint-

Amandsberg een lage netwerkconnectiviteit bezitten. Enkel de methode ‘aantal doodlopende straten 

per km²’ geeft hier een ander resultaat. Deze methode blijkt dan ook, in Europese context, minder 

betrouwbaar te zijn, aangezien de tweedeling tussen een stedelijk gridpatroon en suburbaan cul-de-sac-

weefsel hier minder geldt. Bekijken we de bruikbaarheid op grotere schaal, en vergelijken we steden 

met elkaar, dan worden de methoden betrouwbaarder. De gebruikte methoden, studiegebieden, etc. 

van verschillende studies moeten echter steeds geverifieerd worden, om een onjuiste vergelijking te 

vermijden. 

 

3.4.3. Methoden met integratie van infrastructuurkwaliteit 

 

Om de connectiviteit s.l. van een netwerk te bepalen, is het opportuun de kwaliteit van de 

infrastructuur in rekening te brengen. Twee methoden die kwaliteit integreren in de berekening 

werden besproken: de Bicycle Network Analysis Tool (Klobucar & Fricker, 2007) en een methode op 

basis van stresstolerantie (Mekuria et al., 2012). Aangezien voor deze methoden gegevens nodig zijn 

die de infrastructuurkwaliteit beschrijven, wordt hier met een andere dataset dan voorheen gewerkt. 

Het gebruikte netwerk is de basis van een verkeersmodel, dat fietsers aan de hand van de 

infrastructuurkwaliteit over het netwerk verdeelt. Dit netwerk bevat echter niet alle wegen, zoals bij 

de andere dataset het geval is. Zeker naar de stadsrand toe worden kleinere straten niet opgenomen in 

de gegevens. Dit heeft echter weinig effect op de betrouwbaarheid van de methoden, aangezien zij 

niet afhankelijk zijn van de densiteit. Ook deze dataset werd opgeschoond om fouten te vermijden. 

Overbodige duplicaten van wegen, snelwegen en andere wegen verboden voor fietsers werden 

verwijderd. Verder is de verouderde staat van de gegevens een aandachtspunt bij de analyse. Sinds 

2007 werd de netwerkdataset niet meer bijgewerkt, zodat nieuwe en opgeknapte infrastructuur niet 

opgenomen is. 
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De indicator die in de dataset gebruikt wordt om de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in Gent te 

beschrijven, is de Bicycle Compatibility Index (BCI). Aangezien de berekeningsmethode van de BCI een 

beduidende invloed heeft op de connectiviteitsresultaten, wordt dit hier kort toegelicht. De BCI is een 

index, gecreëerd door Harkey, Reinfurt, en Knuiman (1998), die gebruikt kan worden om autowegen 

te beoordelen op hun fietsvriendelijkheid. Initieel kunnen dus enkel wegen met gemengd gebruik 

opgenomen worden, en geen vrijliggende fietswegen. Ze wilden de eerste index creëren die ook 

rekening houdt met de perceptie van de fietser, waardoor ze niet enkel oog hadden voor de fysieke 

inspanning van de fietser, maar ook voor zijn of haar mentale stress. En deze stress, zo stelden ze, 

komt veelal voort uit te veel interactie met het autoverkeer. Daarvoor baseerden ze zich gedeeltelijk 

op de Bicycle Stress Level van Sorton en Walsh (1994). De BCI voegt hierbij het concept Level of Service 

(LOS) toe. Dit zijn kwalitatieve criteria die de perceptie weergeven van de kwaliteit van de 

verkeersinfrastructuur. Voorbeelden van dergelijke criteria zijn snelheid van het autoverkeer, 

mogelijkheid tot manoeuvreren, comfort, verplaatsingstijd, etc. De auteurs willen met de BCI 

fietscoördinators, verkeersingenieurs, transportplanners, etc. een tool geven waarmee men de huidige 

fietsvoorzieningen in de stad of in de stadsrand kan evalueren. Voor elk segment van het netwerk 

wordt een score berekend die de ‘fietsbaarheid’ weergeeft. Zo’n score wordt berekend aan de hand 

van een combinatie van factoren. Om deze criteria en hun gewichten te bepalen werd er een 

specifieke methode door de auteurs ontwikkeld. Er werden proefopstellingen gemaakt waarbij fietsers 

op basis van beelden van routes scores aan bepaalde criteria moesten toekennen. Zo konden de 

onderzoekers aan de hand van een regressieanalyse de factoren een gewicht meegeven volgens hun 

aandeel in de beslissing van de fietsers of ze deze infrastructuur wel of niet zouden gebruiken 

(Harkey, Reinfurt, & Knuiman, 1998). De gewogen combinatie van factoren is weergegeven in  

Tabel 4. Merk op dat de BCI negatief gecorreleerd is met de bikeability van de infrastructuur. Hoe 

kleiner de BCI, hoe fietsvriendelijker de infrastructuur. De range van mogelijke BCI-scores is bijgevolg 

een breed spectrum van getallen. 

 

BCI = 3,67 – 0,966 BL – 0,410 BLW – 0,498 CLW + 0,002 CLV + 0,0004 OLV + 0,022 SPD 

+0,506 PKG – 0,264 AREA + AF 

BL = aanwezigheid van fietspad (nee = 0; ja =1) SPD = snelheid van autoverkeer 

BLW = breedte van fietspad (in meter) 
PKG = aanwezigheid van parkeerstrook naast 

fietspad 

CLW = breedte van dichtstbijzijnde rijstrook (in 

meter) 
AREA = residentiële omgeving (1) of niet (0) 

CLV = verkeersvolume van dichtstbijzijnde 

rijstrook 

AF = ft + fp + fn (correctiefactoren) 

met ft = vrachtwagenvolume 

 fp = hinder door parkeren (tijdslimiet) 

 fn = rechtsafslaand verkeer 

OLV = verkeersvolume van andere rijstroken (in 

dezelfde richting) 

 

Tabel 4. De Bicycle Compatibility Index: berekening van de formule en definiëring van 

factoren. Bron: Harkey, Reinfurt, en Knuiman (1998) 

 

Niettegenstaande de BCI het meest gebruikte model is om de bikeability te bepalen, moeten er ook 

kanttekeningen bij gemaakt worden. De auteurs doen dit gedeeltelijk zelf in hun werk. Ze realiseren 

zich namelijk dat perceptie van de videobeelden afhangt van de ervaring van de fietser. Minder 

ervaren fietsers hebben namelijk fietsvriendelijkere infrastructuur nodig, wil men ze aanmoedigen tot 

fietsgebruik. Harkey, Reinfurt, en Knuiman (1998) bevelen de gebruikers van het model ook aan de 
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factoren en gewichten aan te passen naar hun eigen stad of land. De perceptie van de fietsers is 

immers ook afhankelijk van de regio en bijhorende cultuurverschillen. Aangezien iedere fietser een 

eigen perceptie heeft, zou men idealiter per fietser een BCI moeten opmaken (cf. stresstolerantie van 

Mekuria et al. (2012)). Een algemene BCI wordt daarom best gebruikt om een gemeenschappelijke 

fietsersperceptie na te streven. Verder bekritiseert Pein (2007) in een opiniestuk de methode van het 

bepalen van de factoren en gewichten van de BCI. Volgens Pein (2007) voldoet videomateriaal niet 

om de perceptie van de fietser volledig weer te geven. Men voelt namelijk de werkelijke 

omstandigheden niet. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom het criterium ondergrond niet opgenomen is 

bij de berekening. Er wordt daarenboven slechts vanuit één positie gefilmd. Deze positie bevindt zich 

naast de rijweg, waardoor straten met fietspad bevoordeeld worden, aangezien auto’s dan überhaupt 

verder van de straatkant rijden. Concluderend stelt Pein (2007) dat fietsers hun perceptie veel beter 

kunnen aanvoelen als ze zelf de straat op gaan, in plaats van videofragmenten te evalueren. 

 

Deels om aan deze gebreken tegemoet te komen, werd door Tritel nv (2010) in opdracht van Stad 

Gent de berekening van de BCI afgestemd aan de Gentse context. De factoren op basis van 

verkeersvolume en snelheid werden verwijderd en de gewichten van andere factoren werden 

aangepast aan de omstandigheden. Bovendien werd een factor toegevoegd die de ondergrond 

beschrijft, aangezien de kwaliteit van de wegverharding voor fietsers sterk kan verschillen in Gent. De 

uiteindelijke formule vindt men terug in Tabel 5. Het is op basis van deze formule dat de BCI in de 

dataset berekend werd, en hieronder gebruikt zal worden om de twee methoden toe te passen op 

Gent. Opnieuw worden voor beide methoden de werkwijze in ArcGIS en de resultaten toegelicht.  

 

BCI_Gent = 10 – 1,352 BL – 0,492 BLW – 0,498 CLW + 0,152 PKG – 0,264 AREA + GROND + 
0,5 AF 

BL = aanwezigheid van fietspad (nee = 0; ja =1) AREA = residentiële omgeving (1) of niet (0) 

BLW = breedte van fietspad (in meter) GROND = type wegverharding 

CLW = breedte van dichtstbijzijnde rijstrook (in 
meter) 

AF = vrachtwagenvolume 
 

PKG = aanwezigheid van parkeerstrook naast 
fietspad 

 

 

Tabel 5. De Gentse Bicycle Compatibility Index: berekening van de formule en definiëring 

van factoren. Bron: Tritel nv (2010). 

 

3.4.3.1. Bicycle Network Analysis Tool 

 

In de Bicycle Network Analysis Tool van Klobucar en Fricker (2007) wordt de Total Network Path Safe 

Length als score voor de kwaliteit van het netwerk aangenomen. Dit wordt als volgt berekend:  

                                          

 

   

 

voor elke link i in het netwerk, met n het totale aantal links 

 

Om deze score te bepalen werd eerst voor alle lijnen in het netwerk de Safe Length berekend. Aan de 

hand van een nieuwe attribuut kon de lengte vermenigvuldigd worden met de BCI. Het aantal fietsers 

per segment, eveneens een attribuut van de dataset, werd vervolgens met de Safe Length 
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vermenigvuldigd. Door de som van dit product voor alle lijnen te nemen, bekomt men de TNPSL-

score. Voor het Gentse netwerk is dit 219.416 Safe Kilometres15. Dit cijfer heeft op zich echter weinig 

betekenis. Wanneer we de vergelijking maken met andere steden of aanpassingen in het netwerk 

doorvoeren, kan het gebruikt worden als maatstaf. Om ruimtelijke verschillen binnen Gent op te 

sporen, zou deze methode eveneens geschikt zijn, maar de onvolledigheid van de dataset laat dit niet 

toe. In de casestudie van Klobucar en Fricker (2007) wordt voor West Lafayette een TNPSL van 

210.619 Safe Miles berekend, wat neerkomt op 338.958 Safe Kilometres. Dit cijfer is echter sterk 

afhankelijk van de totale lengte van het netwerk. Om de indicator relatief te maken, delen we de 

TNPSL door de totale lengte. Voor het Gentse netwerk wordt dit 123,5 Safe Kilometres per kilometer. 

Voor West Lafayette kwam dit neer op 3.588, wat betekent dat het Gentse fietsnetwerk van betere 

kwaliteit is. Immers, hoe meer Safe Kilometres er moeten afgelegd worden, hoe ‘verder’ de 

verplaatsingen voor de fietser zijn, en hoe slechter het netwerk bijgevolg. 

 

3.4.3.2. Connectiviteit op basis van stresstolerantie 

 

Het toepassen van deze methode op Gent gebeurt analoog aan de werkwijze van Mekuria et al. 

(2012). Waar Mekuria et al. (2012) een eigen index voor stressniveau introduceerden, wordt hier de 

Bicycle Compatibility Index gebruikt. Ze geven immers zelf aan dat de BCI een volwaardig – en zelfs 

beter – alternatief voor hun index is. Vooraleer de methode en resultaten aan bod komen, wordt een 

inleiding aan de hand van enkele kaarten gegeven. 

 

Om zicht te krijgen op de kwaliteit van de infrastructuur in Gent is het relevant om, net als in 

Mekuria et al. (2012), twee kaarten op basis van BCI-drempels naderbij te bekijken (zie Figuur 25 en 

Figuur 26). Deze kaarten tonen welke wegen een BCI-waarde lager dan 3, respectievelijk 4, hebben, 

en dus fietsvriendelijker zijn dan de wegen waarvan de BCI boven de drempel ligt. Zo kunnen reeds – 

zonder enige analyse – enkele ruimtelijke verschillen aan het licht komen. In tegenstelling tot de 

casestudie van Mekuria et al. (2012), kunnen hier echter geen duidelijke clusters van fietsvriendelijke 

wegen onderscheiden worden. Toch is het onmiskenbaar dat de wegen in het centrum, zowel op basis 

van BCI-drempel 3 als 4, een lagere fietskwaliteit bevatten dan de wegen in de buitenwijken. Verder 

toont de kaart van BCI-drempel 3 aan dat verschillende wijken slechtere fietsinfrastructuur hebben 

dan andere. Zo ligt de BCI van het merendeel van de wegen in Ledeberg, Gentbrugge en het 

havengebied hoger dan 3, wat duidt op een minder goed fietsnetwerk. In de kaart van BCI-drempel 4 

is deze ruimtelijke differentiatie nog steeds zichtbaar, maar minder nadrukkelijk. Uit deze kaart blijkt 

bovendien dat de stadsring en enkele invalswegen (e.g. Brusselsesteenweg, Zwijnaardsesteenweg, 

Drongensesteenweg) van ondermaatse fietskwaliteit zijn. Hierdoor zijn deze infrastructuren een 

barrière voor de naburige wijken. Vergelijken we deze kaarten met door de overheid bepaalde 

netwerken zoals de grootstedelijke hoofdfietsroutes, dan vinden we deze netwerken niet of slechts 

gedeeltelijk terug. Dit kan deels te wijten zijn aan de verouderde data, maar toch blijft de lage 

coherentie van het netwerk opmerkelijk. 

 

                                                   
15 Om de TNPSL score uit te drukken wordt de eenheid Safe Miles of Safe Kilometres gebruikt. 
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Figuur 25. Kaart van het wegennetwerk in Gent volgens Bicycle Compatibility Index – 

drempel (3). 
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Figuur 26. Kaart van het wegennetwerk in Gent volgens Bicycle Compatibility Index – 

drempel (4). 
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Een andere methode, die eveneens toegepast wordt in Mekuria et al. (2012), om de bereikbaarheid 

met de fiets te tonen en barrières op te sporen, is een kaart die het ‘verzorgingsgebied’ toont. Met 

verzorgingsgebied wordt hier het gebied bedoeld waar men vanuit een punt met de fiets kan geraken, 

zonder een afstand en een BCI-drempel te overschrijden. Deze verzorgingsgebieden werden voor 

verschillende wijken en plaatsen in Gent bepaald (zie Figuur 27). In wijzerzin zijn dit: 1. 

Dampoort/Sint-Amandsberg, 2. Ledeberg, 3. Nieuw-Gent, 4. Sint-Pietersstation, 5. De Kuip 

(centrum), 6. Brugse Poort, en 7. Mariakerke. Voor alle verzorgingsgebieden zijn de criteria gelijk: de 

maximale afstand is 2000 meter en de maximale BCI is 3,5. Plaatsen die binnen het bereik van 2000 

meter liggen, maar waarvan de route de BCI-drempel overschrijdt, worden dus niet opgenomen in het 

verzorgingsgebied. De kaart toont ons welke wijken een goede of slechte connectiviteit met de fiets 

hebben, maar ook welke infrastructurele barrières er zijn. Enige ruimtelijke segregatie op vlak van 

fietsbaarheid blijkt toch aanwezig te zijn. Zo laat het verzorgingsgebied van Dampoort/Sint-

Amandsberg zien dat de as van de spoorweg, het knooppunt van Dampoort (Oktrooiplein) en de 

Oude Dokken16 een barrière vormen voor de inwoners van Dampoort en Sint-Amandsberg. Ook het 

verzorgingsgebied van Ledeberg is klein. Dit wordt verklaard door de barrièrewerking van de Schelde 

– waaronder de twee bruggen Burggravenlaan en Sint-Lievenspoort – in het noorden en het westen, 

en van de Brusselsesteenweg in het oosten. Nieuw-Gent daarentegen is, vooral naar het noorden toe, 

matig tot goed geconnecteerd met andere stadsdelen. Ook de bereikbaarheid vanuit het Sint-

Pietersstation, één van de grootste attractiepolen van Gent, is goed. Het centrum van Gent, de Kuip, 

heeft echter een zeer klein verzorgingsgebied, wat niet zozeer te wijten is aan barrières, maar eerder 

aan een algemeen gebrek aan een samenhangend netwerk van kwalitatieve fietsinfrastructuur. De 

Brugse Poort en Mariakerke tenslotte hebben beide een groot verzorgingsgebied, wat in het geval van 

de Brugse Poort te danken is aan de fietssnelweg Coupure Links en in het geval van Mariakerke aan 

een goed netwerk van kwalitatieve fietsvoorzieningen. Merk op dat deze hoge connectiviteit van 

Mariakerke in strijd is met de lagere scores voor die buurt op basis van de algemene 

connectiviteitsmethoden. 

 

Deze inleiding schetst een beeld van de ruimtelijke verschillen op vlak van fietsinfrastructuur in Gent. 

Willen we de algemene connectiviteit berekenen, dan kunnen we een beroep doen op de methode van 

Mekuria et al. (2012). Een belangrijk verschil tussen voorliggende casestudie en het onderzoek van 

Mekuria et al. (2012), is het gebruik van de BCI als indicator van infrastructuurkwaliteit. Deze 

indicator kan een hele range aan scores bevatten, in tegenstelling tot de vier voorgedefinieerde levels of 

traffic stress van Mekuria et al. (2012). Daarom is het nodig de BCI-scores te verdelen aan de hand van 

een reeks drempels. Om de analytische capaciteit te maximaliseren, worden hier negen drempels 

opgesteld (zie Tabel 6), waarvan de functie vergelijkbaar is aan de levels of traffic stress van Mekuria et al. 

(2012). Daarnaast wordt hier het ‘percentage geconnecteerde knopen’ berekend, en niet het 

‘percentage geconnecteerde verplaatsingen’, aangezien geen herkomst-bestemmingsmatrix 

beschikbaar is. 

 

                                                   
16 Aangezien de netwerkgegevens niet up to date zijn, kan de situatie vandaag anders zijn. Zo zal de Bataviabrug voor 
fietsers over de Oude Dokken deze barrière deels wegwerken. 
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Figuur 27. Kaart van de verzorgingsgebieden. 
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Om het percentage geconnecteerde knopen te berekenen, kan de werkwijze verdeeld worden in 

enkele stappen. Om het netwerk voor te bereiden voor netwerkanalyse werden in ArcGIS volgende 

acties uitgevoerd: (i) de kruispunten uit de knopen selecteren aan de hand van de functies Unsplit Line 

en Create Junction Connectivity Features (Beale, 2012), (ii) een Network Dataset in ArcCatalog creëren op 

basis van het gegeven netwerk, en (iii) in deze Network Dataset de lengte aanduiden als kostenattribuut 

en de 9 BCI-drempels als restrictie-attributen. Vervolgens worden voor alle mogelijke routes de 

afstand berekend, en dit tot tien maal toe (1 keer zonder restrictie en 9 keer met bepaalde BCI-

drempel als restrictie). Om zo’n database te creëren werd de functie OD cost matrix in de Netwerk 

Analyst gebruikt, waarbij alle kruispunten zowel als herkomst als bestemming gedefinieerd werden. 

Daarna werden de tien matrices, waarin alle geslaagde routes met bijhorende afstand staan opgelijst, 

geïmporteerd in Microsoft Access. Hierin werd elke matrix met BCI-drempel gekoppeld aan de 

matrix zonder BCI-drempel, zodat via enkele queries de routes die binnen de voorwaarde van de 

omweg blijven, geteld kunnen worden. Vergelijkbare omwegcriteria als in Mekuria et al. (2012) 

werden gebruikt:  Lk/L4 ≤ 1,25 of Lk - L4 ≤ 0,5 km, met L de lengte en k de BCI-drempel. Door de 

aantallen van de ‘geconnecteerde’ routes (die voldoen aan zowel het BCI- als het omwegcriterium)  te 

vergelijken met het totaal aantal routes (zonder BCI- noch omwegcriterium), kan het percentage 

geconnecteerde knooppunten berekend worden. 

 

Deze methode werd toegepast voor het volledige netwerk en voor het netwerk binnen de stadsring, 

om eventuele verschillen te kunnen nagaan. De resultaten worden getoond in Tabel 6. Het percentage 

berekende routes is gelijk aan het percentage knooppunten die kunnen bereikt worden zonder de BCI-

drempel te overschrijden. Immers, vooral naar de lage BCI-drempels toe, zullen veel knooppunten 

niet met elkaar verbonden kunnen worden, omdat geen enkele route onder de BCI-drempel blijft. 

Daarnaast is het percentage routes met te grote omweg gelijk aan het percentage knooppunten die 

kunnen bereikt worden, maar die het omwegcriterium overschrijden. Dit percentage wordt dus 

berekend op basis van de verhouding met het aantal berekende routes en niet het totaal aantal routes. 

Merk op dat dit percentage eerst stijgt om vanaf BCI-drempel 4.5 opnieuw te dalen. Bij lage BCI-

drempels is de kans klein dat de omweg te groot is, omdat het vooral om korte trajecten gaat, terwijl 

bij hoge BCI-drempels de kans klein is omdat de trajecten meer aanleunen bij de kortste route. Ten 

slotte is het percentage geconnecteerde knooppunten het percentage routes, die zonder de BCI- en 

omwegcriteria te overschrijden, tussen alle mogelijke knooppunten gemaakt kunnen worden. De 

resultaten tonen dat slechts vanaf BCI-drempel 4.5 de helft van de knooppunten geconnecteerd is. 

Om een idee te geven welke infrastructuurkwaliteit hiermee bedoeld wordt, zijn dit enkele 

voorbeelden van wegen uit Gent die net nog een BCI onder 4.5 hebben: Kasteellaan, Einde Were, 

Tolhuislaan en Godshuizenlaan. Dit zijn wegen die vooral op autoverkeer gefocust zijn, en weinig 

geschikt om als fietser te gebruiken. Toch is nog bijna de helft van alle mogelijke routes niet haalbaar 

met de fiets als zelfs deze wegen als fietsvriendelijk beschouwd worden. 
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 VOLLEDIG NETWERK NETWERK BINNEN DE STADSRING 

BCI-
drempel 

% 
berekende 
routes 

% routes 
met te grote 
omweg 

% 
geconnecteerde 
knooppunten 

% 
berekende 
routes 

% routes 
met te grote 
omweg 

% 
geconnecteerde 
knooppunten 

1.5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 0,03% 0,33% 0,03% 0,05% 0,00% 0,05% 

2.5 0,09% 43,48% 0,05% 0,09% 3,13% 0,09% 

3 3,31% 54,45% 1,51% 2,04% 30,64% 1,42% 

3.5 14,06% 51,64% 6,80% 9,39% 28,02% 6,76% 

4 58,57% 64,60% 20,73% 50,65% 62,75% 18,87% 

4.5 79,15% 27,92% 57,05% 69,57% 23,37% 53,31% 

5 86,52% 6,71% 80,71% 79,03% 9,41% 71,59% 

6 97,13% 1,12% 96,04% 94,46% 1,00% 93,51% 

 

Tabel 6. Resultaten van de methode op basis van het percentage geconnecteerde 

knooppunten, toegepast op het Gentse fietsnetwerk. 

 

Vooraleer de connectiviteit van het hele gebied met de binnenstad vergeleken wordt, is een kleine 

nuance nodig. Aangezien er binnen de stadsring veel meer korte routes zijn, procentueel althans, is de 

kans groter dat de omweg kleiner dan 500 meter zal zijn. Bijgevolg zullen in de binnenstad meer 

knooppunten als geconnecteerd beschouwd worden. Ondanks deze onderschatting zijn toch enkele 

trends merkbaar bij de vergelijking. Zo blijkt dat het percentage geconnecteerde knooppunten in de 

binnenstad over de hele lijn – uitgezonderd de zeer lage BCI-drempels – lager is dan in het volledige 

gebied. Dit bevestigt de eerdere resultaten op basis van de BCI-kaarten dat de kwaliteit van de 

infrastructuur in de binnenstad lager is dan in de rest van Gent. Dat deze lage connectiviteit s.l. in de 

binnenstad te wijten is aan de kwaliteit van de infrastructuur, kan afgeleid worden uit de hoge scores 

voor connectiviteit s.s. in paragraaf 3.4.2. Het wegennetwerk op zich in de binnenstad heeft een hoge 

connectiviteit s.s., maar er ontbreekt samenhang op vlak van fietsinfrastructuur. Door deze 

versnippering van fietsinfrastructuur zijn lange routes in de binnenstad enkel mogelijk wanneer men 

over een hoge stresstolerantie beschikt. Bovendien is er ook sprake van ruimtelijke segregatie in de 

binnenstad. De kaart in Figuur 28 toont de verbindingen tussen knooppunten die berekend werden 

bij een BCI-drempel van 3. Hier werd nog geen rekening gehouden met de omwegcriteria. Uit de 

kaart blijkt dat vooral de zone in het noordoosten (Brugse Poort, Rabot) over goede 

fietsinfrastructuur beschikt. Verder zijn er enkele kleinere zones zoals het Koning Albert-park die 

eveneens goed verbonden zijn. Uit de toepassing van deze methode kan geconcludeerd worden dat 

de samenhang van het fietsnetwerk in Gent, en dan vooral in de binnenstad, nog sterk verbeterd kan 

worden. Wat de impact op het netwerk zou zijn van dergelijke verbeteringen, is het onderwerp van 

volgend hoofdstuk. 
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Figuur 28. Kaart van de verbonden knooppunten in de Gentse binnenstad. 
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4. INGRIJPEN IN DE CONNECTIVITEIT 

 

4.1. Algemeen 

 

De besproken methoden worden in de literatuur vooral gebruikt om de huidige situatie van het 

netwerk te beschrijven. Voor beleidsmakers zijn niet alleen de huidige pijnpunten, maar ook 

mogelijke aanpassingen van het netwerk interessant. Ingrijpen in het netwerk is immers één van de 

meest effectieve beleidsmaatregelen om een stad fietsvriendelijker te maken. Meer nog, volgens 

Mekuria et al. (2012) is het verbeteren van de netwerkconnectiviteit het meest doeltreffend om 

inwoners op de fiets te krijgen. Voor een overheid is het namelijk eenvoudiger om het stressniveau 

van het netwerk te verlagen dan trachten in te spelen op andere factoren. Men zal bijvoorbeeld 

minder snel invloed hebben op culturele en persoonlijke aspecten, of op de omstandigheden van de 

niet-gebouwde omgeving. Om beleidsmakers bij hun keuzes te helpen, hebben verschillende auteurs 

tools ontworpen (Klobucar & Fricker, 2007; Larsen et al., 2013; Mekuria et al., 2012). Deze tools 

tonen welke verbeteringen in de infrastructuur de meeste baten voor het netwerk zullen opleveren. In 

dit deel wordt eerst ingegaan op maatregelen om de connectiviteit te verhogen, maar ook op de 

problemen die een hogere connectiviteit met zich kunnen meebrengen. Vervolgens worden enkele 

methodes om verbeteringen te kwantificeren getest op het Gentse fietsnetwerk. 

 

In de literatuur worden her en der aanbevelingen aan het adres van het beleid gemaakt om fietsen in 

de stad te stimuleren. In deze aanbevelingen kan een onderscheid gemaakt worden tussen ‘harde’ en 

‘zachte’ maatregelen (zie paragraaf 2.1.). Harde maatregelen gaan vooral over hoe de bebouwde 

omgeving moet aangepast worden aan fietsers en zachte over hoe mensen op persoonlijk vlak 

overtuigd kunnen worden. Hoewel het belang van zachte maatregelen zeker niet onderschat mag 

worden, wordt hier gefocust op de harde maatregelen. Het verhogen van de netwerkconnectiviteit 

kan immers enkel gebeuren door de bebouwde omgeving te veranderen. Het belangrijkste deel van de 

maatregelen situeert zich in het domein van de infrastructuur. Een straat of fietsweg aanleggen 

bijvoorbeeld zal voor een betere verbinding tussen twee plaatsen zorgen. Of een zwakke schakel in 

het netwerk fietsvriendelijker maken, zal bijdragen aan de connectiviteit s.l.. Maar ook algemene 

maatregelen, zoals het verlagen van de snelheid voor autoverkeer of het verbieden van vrachtwagens 

zal impliciet de connectiviteit verhogen. Handy et al. (2003) geven enkele basisaanbevelingen mee om 

de connectiviteit te verhogen: (i) vermijd doodlopende straten, of maak een doorsteek voor zachte 

weggebruikers, (ii) kies voor een rastervormig netwerk in de stad, en (iii) hou straten kort en 

bouwblokken klein. Merk op dat deze maatregelen enkel het doel hebben om de connectiviteit s.s. te 

verbeteren, en ze dus geen betrekking hebben op de kwaliteit van fietsinfrastructuur. Het VTPI 

(2012) gaat hierop verder en somt enkele concrete maatregelen op om de connectiviteit s.s. te 

verhogen (zie Tabel 7). Deze aanbevelingen zijn zeer sterk gericht op de Amerikaanse context, waar 

fietsinfrastructuur grotendeels ontbreekt en waar gridpatronen en cul-de-sac-weefsels de norm zijn. 

Sommige van deze maatregelen zullen bijgevolg moeilijk toepasbaar zijn op Europese steden. Ze 

benadrukken dan ook dat deze maatregelen flexibel zijn om specifieke omstandigheden tegemoet te 

komen. 
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1. Aanmoedigen de afstand tussen kruispunten naar 300-400 ft (90-120 m) te brengen. 

2. De maximale afstand tussen kruispunten op lokale wegen op 600 ft (180 m) vaststellen. 

3. De maximale afstand tussen kruispunten op hoofdwegen op 1000 ft (300 m) vaststellen. 

4. De maximale afstand tussen fietsverbindingen op 350 ft (105 m) vaststellen, om kortere 
verbindingen te creëren.  

5. Meerdere fietsverbindingen tussen een woonzone en hoofdweg maken. 

6. Nieuwe ontwikkelingen met een hoge connectiviteit belonen. 

7. Aanmoedigen van verbindingen die afgesloten zijn voor autoverkeer. 

8. Aanmoedigen om nieuwe ontwikkelingen aan te sluiten op bestaande cul-de-sacs. 

 

Tabel 7. Enkele maatregelen om de connectiviteit s.s. te verhogen. Bron: VTPI (2012). 

 

Bovenstaande maatregelen zijn sterk gefocust op het netwerk zelf. Dergelijke ingrepen zijn echter niet 

de enige manier om de netwerkconnectiviteit te verhogen. Wat ‘binnen’ dat netwerk valt, en vooral de 

ruimtelijke ordening ervan, bepaalt immers sterk welke verplaatsingen gemaakt worden. Op die 

manier kan de connectiviteit onrechtstreeks verbeterd worden. Een hogere densiteit van woon-, 

werk- en winkelfuncties zal bijvoorbeeld bijdragen tot een ruimtelijke ordening die efficiënter gebruik 

maakt van het netwerk. De allocatie van herkomsten en bestemmingen in de stad heeft een grote 

impliciete invloed op het netwerk, en bovendien kan het beleid deze allocatie sturen. Zo kunnen 

personen of activiteiten gestimuleerd worden om zich te vestigen op fietsvriendelijke locaties.  

 

Maatregelen op vlak van vervoersnetwerk en ruimtelijke ordening vereisen een visie op lange termijn. 

De structuur van het netwerk of de densiteit van activiteiten kunnen namelijk niet in enkele jaren 

veranderd worden. Het aanpassen of aanleggen van fietsinfrastructuur biedt mogelijkheden om de 

connectiviteit op kortere termijn te verbeteren. Zo kan het overbruggen van geografische en 

infrastructurele barrières een buurt uit zijn isolement halen en de mensen stimuleren hun fiets te 

nemen. Litman (2005) spreekt van een barrier effect, gecreëerd door wegen met te veel en te snel 

autoverkeer. Hij beschouwt het barrier effect als een externe kost, enerzijds rechtstreeks voor fietsers en 

voetgangers en anderzijds onrechtstreeks vanwege de verminderde opties om zich te verplaatsen. 

Hoewel het barrier effect meer inhoudt dan louter de fysieke barrièrewerking, is het een belangrijk 

aspect dat door middel van infrastructuur kan aangepakt worden. Savvides gaat in zijn oplossing voor 

de barrièrewerking verder dan de gebruikelijke brug of tunnel, en stelt een volledige bedekking van de 

infrastructuur voor. Op die manier worden niet alleen verschillende stadsdelen opnieuw met elkaar 

verbonden, ook zorgt het voor bijkomende mogelijkheden voor ontwikkeling in de schaarse stedelijke 

ruimte. 

 

De schaarste van de ruimte is één van de belangrijkste kwesties, willen we de connectiviteit in de stad 

verhogen. Zeker in een stad als Gent, waar straten in de binnenstad smal zijn, is het moeilijk om 

infrastructuur voor fietsers te voorzien. Het voorzien van infrastructuur voor het ene vervoersmiddel 

betekent immers het wegnemen van infrastructuur voor het andere. Fietsinfrastructuur ten nadele van 

de auto kan automobilisten bijgevolg voor de borst stoten, maar ook inwoners en winkeliers die 

vrezen voor hun bereikbaarheid zullen vaak gekant zijn tegen een verbetering van het fietsnetwerk. 

Deze moeilijkheden impliceren dat aanpassingen aan het fietsnetwerk doordacht moeten gebeuren. 
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Daarom worden in volgende paragraaf enkele methoden getoetst om connectiviteitswijzigingen na te 

gaan. 

 

4.2. Ingrijpen in het Gentse fietsnetwerk 

 

Nadat de connectiviteit van het Gentse fietsnetwerk aan de hand van verschillende methoden bepaald 

werd, is het eveneens relevant om een aanpassing aan dat netwerk te beoordelen. Er werd gekozen 

voor een infrastructuurwijziging die reeds gepland is, maar nog niet tot uitvoering werd gebracht: het 

nieuwe fietspad aan de Waalse Krook. Enkele jaren geleden heeft men beslist om op de locatie van de 

Waalse Krook het stadsvernieuwingsproject ‘De Krook’ uit te voeren, met een nieuwe bibliotheek als 

hoofdelement. Aangezien het een centrale plaats in de stad betreft, zag de overheid de kans om op 

deze plaats met nieuwe fietsinfrastructuur het fietsnetwerk te verbeteren. Het geplande fietspad, 

inclusief enkele fietsbruggen, verbindt het drukke Woodrow Wilsonplein met het François 

Laurentplein en de Brabantdam (zie Figuur 29). Met een kwalitatieve inrichting zou deze 

fietsinfrastructuur een nieuwe fietsas van Gent kunnen worden. Veel van die potentiële 

aantrekkingskracht hangt af van de bijdrage die het fietspad aan de connectiviteit van het netwerk zou 

leveren. Daarom wordt het aangepaste fietsnetwerk – mét Waalse Krook-verbinding – hier getest aan 

de hand van de besproken methoden. 

 

 
 

Figuur 29. Situering van de Waalse Krook, met de geplande nieuwe fietsinfrastructuur rood 

aangeduid. Bron: SOGent (2014). 

 

Eerst wordt voor het aangepaste netwerk de connectiviteit s.s. aan de hand van de algemene 

methoden (zie paragraaf 3.2.) berekend. Aangezien deze aanpassing slechts drie bijkomende lijnen, en 

twee doodlopende straten die kruispunten worden, met zich meebrengt, zal de connectiviteit s.s. 

nauwelijks veranderen. Deze methoden brengen immers enkel het aantal knopen en/of lijnen in 
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rekening. In verhouding tot het grote aantal lijnen en knopen in de omgeving, zal deze kleine 

wijziging dan ook weinig bijdragen tot de connectiviteit s.s. De resultaten worden getoond in Tabel 8, 

en de veranderingen ten opzichte van het gewone netwerk zijn zoals verwacht nauwelijks merkbaar. 

  

VARIABELE 
VOLLEDIG 

GEBIED 

GROND-
GEBIED 
GENT 

GROOT-
STEDELIJK 

GEBIED 

BINNEN-
STAD 

Aantal lijnen 37922 11457 11890 2684 

Aantal knopen 22778 6897 7238 1577 

Aantal kruispunten 18459 5832 6116 1409 

Aantal doodlopende straten 4319 1065 1122 168 

Lengte volledig netwerk 
(km) 

5804,7 1214,4 1136,5 179,5 

Oppervlakte (km²) 1286,35 157,82 115,12 8,36 

Lijn-knoop verhouding 1,665 1,661 1,643 1,702 

Verbonden-knoop 
verhouding 

0,810 0,846 0,845 0,893 

Alpha index 0,332 0,331 0,322 0,352 

Gamma Index 0,555 0,554 0,548 0,568 

Kruispuntdensiteit 14,3 37,0 53,1 168,6 

Doodlopende straten per 
km² 

3,36 6,75 9,75 20,10 

Straatdensiteit (km/km²) 4,51 7,69 9,87 21,48 

Gemiddelde bloklengte (km) 0,314 0,208 0,186 0,127 

 

Tabel 8. Overzicht van de toegepaste methoden op de selecteerde gebieden, aan de hand van 

het netwerk met Waalse Krook-verbinding. 

 

Van de methoden die de kwaliteit van de infrastructuur in rekening brengen, zou men een groter 

verschil verwachten. Aangezien bij de uitvoering van de Bicycle Network Analysis Tool ook aangepaste 

fietseraantallen nodig zijn, kan deze methode helaas niet getest worden. Om dergelijke fietseraantallen 

te genereren op basis van het aangepaste netwerk, is een verkeersmodel nodig, wat hier niet 

voorhanden is. 

 

De methode van Mekuria et al. (2012) op basis van stresstolerantie kan wel aangewend worden. 

Aangezien deze methode de connectiviteit berekent op basis van het aantal routes in plaats van aantal 

links en knopen, kan hier wel een merkbare verandering worden verwacht, als de fietsinfrastructuur 

van goede kwaliteit is tenminste. Bij een eerste test aan de hand van deze methode werd een lijn met 

een BCI-waarde van 2,3 toegevoegd tussen het Woodrow Wilsonplein en het François Laurentplein. 

De BCI-waarde werd bepaald aan de hand van vergelijkbare infrastructuur in Gent. De analyse werd 

in dit geval enkel uitgevoerd op het netwerk van de binnenstad, vanwege beperktere rekentijd 

enerzijds en significantere resultaten anderzijds. De gebruikte methode in ArcGIS en Microsoft 

Access is analoog aan de methode in paragraaf 3.4.3.2. De resultaten worden weergegeven in Tabel 9, 

samen met de cijfers van het normale netwerk. Vergelijken we deze cijfers, dan zien we voor de 

meeste BCI-drempels overeenkomstige resultaten, maar voor BCI-drempels 4, 4.5 en 5 zijn er op het 
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aangepaste netwerk minder knooppunten geconnecteerd. Deze opmerkelijke daling is te wijten aan 

een groter percentage van routes die niet aan het omwegcriterium voldoen. Dat wil zeggen dat, 

volgens deze methode, het aanleggen van fietsinfrastructuur op de Waalse Krook de connectiviteit 

van het netwerk verlaagt. Dit gaat in tegen de intuïtie dat het aanleggen van fietsinfrastructuur steeds 

de connectiviteit ten goede komt. De opmerkelijke daling van de connectiviteit is echter te verklaren 

door de wegen waarop het nieuwe fietspad aangesloten is. Aangezien zowel het François Laurentplein 

als de Brabantdam hoge BCI-scores hebben (zie Figuur 30), kan dit nieuwe fietspad niet voor betere 

connectiviteit zorgen. In de methode wordt immers de afstand van de route die voldoet aan de BCI-

drempel vergeleken met de afstand van de kortste route. De BCI-route tussen twee plaatsen blijft hier 

hetzelfde, want de Waalse Krook wordt niet gebruikt vanwege slechte aansluitingen. De kortste route 

daarentegen wordt wel korter, omdat de Waalse Krook dan wel gebruikt wordt. Hierdoor zal de 

omweg voor meer routes te groot zijn, wat resulteert in een lagere connectiviteit. 

 

 NETWERK ZONDER  
WAALSE KROOK 

NETWERK MET  
WAALSE KROOK 

BCI-
drempel 

% 
berekende 
routes 

% routes 
met te grote 
omweg 

% 
geconnecteerde 
knooppunten 

% 
berekende 
routes 

% routes 
met te grote 
omweg 

% 
geconnecteerde 
knooppunten 

1.5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 0,05% 0,00% 0,05% 0,05% 0,00% 0,05% 

2.5 0,09% 3,13% 0,09% 0,09% 3,13% 0,09% 

3 2,04% 30,64% 1,42% 2,04% 30,64% 1,42% 

3.5 9,39% 28,02% 6,76% 9,39% 28,02% 6,76% 

4 50,65% 62,75% 18,87% 50,65% 63,73% 18,37% 

4.5 69,57% 23,37% 53,31% 69,57% 28,10% 50,02% 

5 79,03% 9,41% 71,59% 79,03% 12,77% 68,93% 

6 94,46% 1,00% 93,51% 94,46% 1,00% 93,52% 

 

Tabel 9. Versie 1. Resultaten van de toepassing op het aangepaste netwerk met Waalse Krook 

in vergelijking met de resultaten van het normale netwerk. Voor beide werd enkel het netwerk 

binnen de stadsring in rekening gebracht.  
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Figuur 30. Het aangepaste netwerk (versie 1) met de BCI-waarden aangeduid. WK: Waalse 

Krook, BD: Brabantdam, FLP: François Laurentplein, WWP: Woodrow Wilsonplein. 

 

Uit voorgaande test blijkt dat niet alleen de nieuwe infrastructuur van goede kwaliteit moet zijn, maar 

ook de aansluitingen. Om dit te testen, werd een tweede versie van het aangepaste netwerk aan de 

connectiviteitsanalyse onderworpen. In deze versie heeft niet alleen de Waalse Krook een BCI-waarde 

van 2,3, maar ook de voorheen slechte aansluitingen Brabantdam en François Laurentplein krijgen 

hier een BCI van 2,3. Uit de resultaten (weergegeven in Tabel 10) blijkt dat het percentage 

geconnecteerde knooppunten nu wel een stuk hoger liggen dan in het normale netwerk, en dit op 

quasi alle BCI-drempels. Deze daling is te verklaren door een lager percentage routes waar de omweg 

te groot is. De Waalse Krook zal in deze versie wel gebruikt worden door minder stresstolerante 

fietsers, omwille van de betere aansluitingen.  
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 NETWERK ZONDER  
WAALSE KROOK 

NETWERK MET WAALSE KROOK  
+ AANSLUITING 

BCI-
drempel 

% 
berekende 
routes 

% routes 
met te grote 
omweg 

% 
geconnecteerde 
knooppunten 

% 
berekende 
routes 

% routes 
met te grote 
omweg 

% 
geconnecteerde 
knooppunten 

1.5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 0,05% 0,00% 0,05% 0,05% 0,00% 0,05% 

2.5 0,09% 3,13% 0,09% 0,12% 2,43% 0,12% 

3 2,04% 30,64% 1,42% 2,75% 34,93% 1,79% 

3.5 9,39% 28,02% 6,76% 13,12% 30,94% 9,06% 

4 50,65% 62,75% 18,87% 51,74% 54,55% 23,52% 

4.5 69,57% 23,37% 53,31% 70,21% 19,45% 56,55% 

5 79,03% 9,41% 71,59% 79,48% 7,92% 73,18% 

6 94,46% 1,00% 93,51% 94,71% 0,99% 93,78% 

 

Tabel 10. Versie 2. Resultaten van de toepassing op het aangepaste netwerk met Waalse 

Krook én aansluitingen in vergelijking met de resultaten van het normale netwerk. Voor beide 

werd enkel het netwerk binnen de stadsring in rekening gebracht.  

 

De toepassing van verschillende methoden om ingrepen in het netwerk te beoordelen, toont ons 

diverse resultaten. Ten eerste blijken de algemene connectiviteitsmethoden niet geschikt te zijn om 

kleine aanpassingen in het netwerk te evalueren. Zij houden immers geen rekening met de kwaliteit 

van de infrastructuur en met routekeuze van de fietser. Ten tweede, de methoden die wel rekening 

houden met infrastructuur en routekeuze, leveren wel duidelijke verschillen op. Met de resultaten 

moet echter voorzichtig worden omgesprongen. Het aanleggen van fietsinfrastructuur kan op basis 

van deze methode (verkeerdelijk) wijzen op een daling van de connectiviteit. De verklaring van deze 

opmerkelijke daling ligt in het gebrek aan kwalitatieve aansluiting. Wil men een kwalitatief fietsnetwerk 

uitbouwen, mag men niet focussen op alleenstaande infrastructuur, maar is een integrale visie die de 

coherentie van het netwerk in de hand houdt noodzakelijk.  
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5. DISCUSSIE 

 

5.1. Kritische kijk op het onderzoek 

 

5.1.1. Algemene bedenkingen bij de resultaten 

 

Tal van methoden om de connectiviteit van een netwerk te meten werden bestudeerd en toegepast op 

het Gentse fietsnetwerk. Deze methoden gaven uiteenlopende resultaten, die telkens te verklaren zijn 

vanuit de karakteristieken van de methode. De algemene methoden zijn, omwille van hun eenvoudige 

berekening, weinig nauwkeurig en compleet, maar zijn wel bruikbaar om een eerste beeld van een 

netwerk te schetsen. Algemene methoden op basis van de grafentheorie, waarbij enkel het aantal links 

en/of aantal knopen in rekening werden gebracht, zijn het minst nauwkeurig. Vooral om kleine 

ruimtelijke verschillen na te gaan, zijn deze methoden ondermaats. Er zijn een groot aantal lijnen en 

knopen in het te onderzoeken gebied nodig om de betrouwbaarheid van deze methoden te 

garanderen. Deze methoden gebruiken om steden onderling te vergelijken, biedt dan ook meer 

zekerheid op significante resultaten. Een tweede soort algemene methoden berekenen de 

connectiviteit door het aantal links of knopen in verhouding tot de oppervlakte te stellen. Deze 

methoden brengen zo de densiteit van het netwerk in rekening; een eigenschap waar het de eerste 

soort algemene methoden aan ontbreekt. Hierdoor is de bruikbaarheid van deze methoden om kleine 

ruimtelijke verschillen te meten beter. In Gent werd het duidelijk dat de connectiviteit van het 

fietsnetwerk toenam naar het centrum toe. Dit verschil vinden we terug in Amerikaanse steden, waar 

er een groot contrast – en extremer dan in Gent – is tussen de hoge connectiviteit van de 

binnensteden en de lage connectiviteit van de suburbane woonweefsels. Door de lage 

betrouwbaarheid op kleine schaal, zijn de algemene methoden dan ook onbruikbaar om kleine 

aanpassingen aan het netwerk te beoordelen. 

 

Methoden die een stap verder gaan in het meten van connectiviteit, en de kwaliteit van de 

infrastructuur in rekening brengen, geven een vollediger beeld van het netwerk. Hoewel de 

berekening intensiever is, loont het om de kwaliteit van de infrastructuur te kunnen opnemen in de 

score voor netwerkconnectiviteit. Een netwerk zal immers slechts gebruikt worden wanneer de 

infrastructuur fietsvriendelijk is. Passen we deze methoden toe op Gent, dan blijkt dat het Gentse 

fietsnetwerk enkel toegankelijk is voor de ervaren fietser. Slechts iets meer dan de helft van alle routes 

is zonder grote omwegen ‘fietsbaar’ voor fietsers die relatief stresstolerant zijn op vlak van 

fietsinfrastructuur (BCI-drempel = 4.5). Bovendien kunnen ook kleinere ruimtelijke verschillen 

opgespoord worden met deze methode. Zo blijkt dat het fietsnetwerk van de Gentse binnenstad 

minder geconnecteerd is dan suburbane wijken als Mariakerke. Een wegennetwerk mag dan nog een 

hoge dichtheid en verbondenheid hebben – zoals bleek uit de resultaten uit de algemene methoden, 

het betekent niet dat kwalitatieve fietsinfrastructuur die op elkaar aansluit onnodig is. De coherentie 

van fietsinfrastructuur in een wegennetwerk is bijgevolg onontbeerlijk en vereist een visie op lange 

termijn, wil men een goed geconnecteerd fietsnetwerk uitbouwen. Deze methoden zijn eveneens 

geschikter dan de algemene methoden om kleine infrastructurele ingrepen in het fietsnetwerk te 

beoordelen. Hoewel voorzichtigheid steeds geboden is bij dergelijke toepassingen, blijkt dat de aanleg 

van nieuwe fietsinfrastructuur op de Waalse Krook een significante verbetering van de connectiviteit 

zou teweegbrengen, op voorwaarde dat de infrastructuur waar het op aangesloten wordt eveneens 

wordt aangepakt. Deze voorwaarde impliceert opnieuw dat de coherentie van het fietsnetwerk van 

groot belang is en willekeurige infrastructuurverbeteringen weinig zullen opleveren. 
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Eén van de kwesties die meermaals aan bod kwam in deze masterproef, was de ruimtelijke schaal. De 

schaal is een cruciaal element in de analyse van een ruimtelijk gegeven als een vervoersnetwerk. 

Methoden die hun oorsprong hebben in de grafentheorie blijken minder rekening te houden met de 

schaal, wat nochtans een beduidende invloed kan hebben op de connectiviteit. In andere methoden 

zit de dichtheid van een netwerk dan weer wel vervat. Hierdoor zijn de algemene methoden ook 

minder betrouwbaar om kleine ruimtelijke verschillen te meten. Het is echter de vraag wat het belang 

is van kleine ruimtelijke verschillen. Op welke schaal heeft de connectiviteit het meeste impact op het 

fietsgebruik? In de literatuur worden indicatoren vooral gemeten op buurtniveau, bij voorkeur binnen 

een bepaalde straal rondom de woonplaats van de respondent. Dat dit niveau het meeste invloed 

heeft op verplaatsingsgedrag, bewijst het onderzoek van Boone-Heinonen et al. (2010). Daaruit blijkt 

dat het vervoersnetwerk binnen 1 à 3 kilometer van de woonplaats cruciaal is om fysieke activiteit te 

stimuleren. Verschillen in connectiviteit op kleine schaal zijn bijgevolg zeker van belang, wat betekent 

dat verder onderzoek naar betere indicatoren nodig zal zijn. Met de huidige methoden zal men 

meerdere moeten gebruiken en vergelijken, wil men een kleine ruimtelijke verschillen opsporen.  

 

Het verschil in schaal zorgt bovendien voor een contrast tussen de Amerikaanse en Europese 

context, een thema dat niet uit het oog mag verloren worden in dit onderzoek. Vanwege de 

dominantie van de Amerikaanse literatuur, hebben de meeste methoden hier vermeld hun oorsprong 

in de Amerikaanse context. Aangezien de ruimtelijke structuur en het wegennetwerk in Amerikaanse 

steden sterk verschilt van een doorsnee Europese stad als Gent, mogen deze methoden niet zonder 

bedachtzaamheid naar een andere context getransponeerd worden. Uit de vergelijking tussen Gent en 

Los Angeles was het Gentse wegennetwerk kleinschaliger, denser en spontaner. Eén van de oorzaken 

van dit onderscheid, is het verschil in schaal. Bovendien is de fiets in Amerikaanse steden veeleer een 

randfenomeen, terwijl het in Gent voor velen een dagelijks vervoersmiddel is. Het grote potentieel 

voor de fiets en het gebrek aan fietsinfrastructuur zorgt voor een toename van aandacht voor het 

uitbouwen van een fietsnetwerk. Dit prille stadium in de ontwikkeling van een fietsnetwerk zijn 

steden als Gent reeds gepasseerd, met als gevolg dat bepaalde indicatoren voor het fietsnetwerk 

minder relevant zijn. Zo zijn de algemene connectiviteitsmethoden, die connectiviteit op een grote 

schaal meten, minder van belang. Toch blijft ook voor steden als Gent de vraag hoe ze hun 

fietsnetwerk verder kunnen optimaliseren. De tools die infrastructuur integreren kunnen hierop een 

antwoord bieden, aangezien zij kleine ruimtelijke verschillen kunnen tonen. 

 

Aangezien het stimuleren van een duurzamer verplaatsingsgedrag het doel is van een hogere 

netwerkconnectiviteit, is een algemene opmerking over verplaatsingsgedrag aan de orde. Men gaat 

ervan uit dat een beter geconnecteerd netwerk kortere verplaatsingen zal genereren, omwille van het 

vermijden van onnodige omwegen. Aangezien korte verplaatsingen vlugger met de fiets (of te voet) 

gemaakt worden, zal het verplaatsingsgedrag duurzamer worden. Echter, onderzoek heeft uitgewezen 

dat het tijdsbudget dat een persoon besteedt aan verplaatsingen ongeveer constant is (Crane, 1999). 

Kortere verplaatsingen, ook al worden deze gedaan met de fiets, zullen bijgevolg gecompenseerd 

worden door méér verplaatsingen. Indien deze extra verplaatsingen met de auto gebeuren, wordt de 

‘duurzaamheidswinst’ gedeeltelijk opgeheven. Het verduurzamen van verplaatsingsgedrag door het 

fietsnetwerk te verbeteren wordt hierdoor overschat. Het is dus nodig om het volledige 

verplaatsingsgedrag in rekening te brengen, en niet louter het aantal fietsverplaatsingen. 
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5.1.2. Gebreken in data en methode 

 

Gezien het belang van data en methodiek in het meten van netwerkconnectiviteit, wordt hier de 

aandacht gevestigd op gebreken die een invloed kunnen hebben op de resultaten. De meeste van deze 

tekortkomingen of imperfecties werden reeds vermeld in het desbetreffende deel, maar hier worden 

ze nogmaals op een rij gezet teneinde een volledig beeld te schetsen. 

 

De gebruikte netwerkdata bestaat uit twee datasets: (i) een volledig stratennetwerk zonder indicator 

voor fietsvriendelijkheid, en (ii) een stratennetwerk dat als basis voor het verkeersmodel dient, met 

indicator voor fietsvriendelijkheid. Het eerste netwerk werd opgeschoond door heel wat overbodige 

lijnen en knopen te verwijderen. Omwille van het grote aantal, is het mogelijk dat enkele overbodige 

lijnen en knopen over het hoofd werden gezien. Deze kunnen dan ook een vertekend beeld creëren, 

maar gezien het kleine aantal en de gelijkmatige verspreiding over het hele studiegebied, zullen deze 

lijnen en knopen slechts geringe invloed hebben op de resultaten. Daartegenover kunnen lijnen die 

ontbreken wel een significant effect hebben. In bepaalde wijken met gefilterde permeabiliteit, waar de 

doorsteken voor zachte weggebruikers niet in het netwerk werden opgenomen, kan dit tot verkeerde 

conclusies leiden. Na nazicht werden enkele gevallen van ontbrekende lijnen opgemerkt, vooral in de 

woonwijken van Lochristi. Vooral bij het nagaan van kleine ruimtelijke differentiatie zullen dergelijke 

gebreken een onderschatting van de connectiviteit betekenen. In het andere netwerk is het probleem 

van ontbrekende lijnen veel groter. Vooral naar de stadsrand toe werden kleine straten soms niet in 

de dataset opgenomen. Deze lagere detailleringsgraad brengt echter weinig problemen met zich mee, 

aangezien in de toepassingen op deze dataset niet gefocust werd op de stadsrand. Een tweede 

imperfectie in de tweede dataset zijn de verouderde gegevens. De gegevens zijn laatst geüpdatet in 

2007, wat betekent dat recent aangelegde of verbeterde fietsinfrastructuur niet werd ingecalculeerd. 

Desalniettemin geeft ook de situatie in 2007 een goed beeld van het fietsnetwerk neer. 

 

De tekortkomingen van de algemene methoden om connectiviteit te bepalen, werden in deze 

masterproef reeds verschillende keren aangehaald. Zo houden de methoden die hun oorsprong in de 

grafentheorie hebben geen rekening met de ruimtelijke schaal. Algemene methoden die de densiteit 

meten geven dan weer te weinig de ‘verbondenheid’ van de lijnen weer. Daarenboven wordt bij beide 

soorten algemene methoden de kwaliteit van de infrastructuur, toch een cruciaal aspect van het 

netwerk, niet in rekening gebracht. Maar ook de methoden die dat wel doen, hebben hun gebreken. 

Zo wordt in de Bicycle Network Analysis Tool het aantal fietsers als gewicht in de methode opgenomen. 

Dit impliceert echter dat hoe groter het totale aantal fietsers, hoe slechter de connectiviteit zal zijn. 

Wanneer de fietsersaantallen stijgen, zal het lijken of de connectiviteit van het netwerk gedaald is. 

Hierdoor kan deze tool enkel gebruikt worden om scenario’s te vergelijken waarbij een vast aantal 

fietsers over het netwerk wordt verdeeld. Het verdelen van de fietsers over het netwerk houdt echter 

een ander probleem in. Het verdelen gebeurt immers (deels) op basis van de BCI, waardoor het 

fietsersaantal van een link afhankelijk is van de BCI. Aangezien deze twee in de formule met elkaar 

vermenigvuldigd worden, zullen ze elkaar voor een stuk opheffen. Werkelijke fietsersaantallen zouden 

bijgevolg een beter alternatief zijn om in de methode te implementeren. Verder is ook de bepaling 

van de BCI belangrijk voor de uiteindelijke connectiviteit. Hoewel de BCI die gebruikt werd in de 

casestudie specifiek gecreëerd werd voor Gent, bevat de berekening nog steeds enkele imperfecties. 

Immers, de fietsvriendelijkheid van een weg hangt niet alleen af van zijn infrastructuur, maar ook van 

andere factoren als reliëf, veiligheidsgevoel, luchtvervuiling, esthetiek van de omgeving, etc. 

Aangezien de BCI ook gebruikt werd als stresstolerantie-indicator in de tweede methode, geldt deze 

opmerking hiervoor eveneens. De grootste onvolmaaktheid van deze tweede methode ligt in het feit 
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dat het gebaseerd is op de keuze om de fiets te nemen. Die bepaalt immers hoeveel routes er zullen 

gereden worden, na het incalculeren van de BCI- en omwegcriteria. Door vier categorieën van 

stresstolerantie in te voeren gaat men in de methode ervan uit dat deze keuze vrij objectief gemaakt 

wordt. Echter, stresstolerantie is strikt persoonlijk en hangt bovendien sterk af van de situatie. 

Wanneer slechts een klein deel van de route niet aan de stresstolerantie voldoet, zal men vaak toch 

kiezen voor deze route. Ook het omwegcriterium, dat in deze methode op basis van de literatuur 

vastgelegd werd, is sterk afhankelijk van de persoon en de situatie. Het is bovendien vooral de reistijd, 

en niet de afstand, die bepalend is bij de keuze om een omweg te maken. Dergelijke persoonlijke 

aspecten en flexibiliteit naargelang de situatie is helaas moeilijk te vervatten in een model. 

 

5.2. Beleidsaanbevelingen 

 

Het onderzoek van Boone-Heinonen et al. (2010) toont aan dat vooral het netwerk op buurtniveau 

een rol speelt in het verplaatsingsgedrag van de inwoners. Hoewel nationale of regionale overheden 

zeker een rol spelen in het bepalen van de netwerkstructuur, zal het vooral de lokale overheid zijn die 

de connectiviteit van het netwerk – en dus het fietsgebruik – kan beïnvloeden. Om de connectiviteit 

van het netwerk na te gaan, is het weinig verstandig om slechts één indicator te gebruiken, zo blijkt uit 

de casestudie. Zeker wanneer verschillen op kleine schaal opgespoord moeten worden of bij het 

testen van verschillende scenario’s, is een diepgaandere analyse nodig. Eén van de mogelijkheden 

voor zo’n analyse is een methode die de kwaliteit van de infrastructuur integreert in de connectiviteit 

van het netwerk. Op die manier wordt er een completer beeld geschetst van het fietsnetwerk. 

 

De toepassing van de methode op basis van stresstolerantie toont ons het belang van de coherentie 

van het netwerk. Wil men door infrastructuur aan te passen of aan te leggen de connectiviteit 

verhogen, dan moeten ook de aansluitingen op deze infrastructuur van goede kwaliteit zijn. Zo niet, 

zal de nieuwe infrastructuur weinig bijdragen tot een verbetering van het netwerk. Een visie op lange 

termijn is dan ook onmisbaar om een kwalitatief fietsnetwerk uit te bouwen. Specifiek voor het 

Gentse fietsnetwerk bewijst de toepassing dat de aanleg van fietsinfrastructuur op de Waalse Krook 

een significante verhoging van de connectiviteit kan opleveren, op voorwaarde dat ook de 

Brabantdam en het François Laurentplein fietsvriendelijker gemaakt worden. 

 

Tal van methoden om het netwerk te kwantificeren werden in deze masterproef besproken, met als 

doel een leidraad te bieden voor het beleid. De vraag is echter welke meerwaarde deze methoden 

kunnen bieden voor beleidsmakers. Aangezien zij continu bezig zijn met het netwerk, zullen zij beter 

dan welke methode ook aanvoelen welke aanpassingen gemaakt moeten worden. Bovendien is het 

belangrijk de wensen van de inwoners op te nemen in de beslissingen, iets wat moeilijk 

gekwantificeerd kan worden. Toch kunnen dergelijke methoden helpen bij het verifiëren van een 

infrastructuurbeslissing. Het kan bovendien zaken aan het licht brengen die niet over het hoofd 

mogen worden gezien (e.g. de aansluiting). De methoden kunnen de beleidsmakers niet alleen bijstaan 

in de laatste fase van het beslissingsproces, maar kunnen ook een manier zijn om het netwerk vanuit 

een ander oogpunt te bekijken. Een andere visie op het netwerk kan immers leiden tot nieuwe ideeën 

en inzichten. Methoden om de netwerkconnectiviteit te meten zullen dan ook zelden gebruikt worden 

om het beleid te sturen, maar kunnen wel een handig hulpmiddel zijn om zaken te staven of te 

ontdekken, en dit in alle fasen van het beslissingsproces. 
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5.3. Verder onderzoek 

 

De studie gevoerd in deze masterproef leidt tot enkele interessante pistes voor verder onderzoek. De 

toepassing van de verschillende connectiviteitsmethoden op het Gentse fietsnetwerk heeft tot 

inzichten in het begrip ‘connectiviteit’ en tot een boeiende vergelijking van de methoden geleid, maar 

helaas kunnen op basis van dit onderzoek geen conclusies getrokken worden betreffende de invloed 

op het verplaatsingsgedrag. Een koppeling van de resultaten van dit onderzoek aan cijfers over het 

verplaatsingsgedrag van de Gentenaars zou dan ook leiden tot resultaten die betrekking hebben op 

het verplaatsingsgedrag. Zo kan in detail duidelijk worden welke methoden het meest correct zijn in 

het verklaren en/of voorspellen van het fietsgebruik. Specifiek voor de methode op basis van 

stresstolerantie is het verzamelen van gegevens over de stresstolerantie op vlak van fietsinfrastructuur 

bij de Gentenaars interessant. Deze gegevens kunnen gebruikt worden als basis voor BCI-drempels 

en om de nauwkeurigheid van de resultaten na te gaan. Het percentage geconnecteerde knooppunten 

is immers een theoretisch bepaalde score, die zou kunnen gestaafd worden door een studie naar de 

routekeuze en stresstolerantie. Echter, opnieuw geldt opmerking hier dat routekeuze en 

stresstolerantie sterk afhankelijk zijn van persoonlijkheid en situatie, dus een grote steekproef zal 

nodig zijn om betrouwbare resultaten op te leveren. 

 

Zoals blijkt uit de vele gebreken en imperfecties van de methoden, zijn er nog talrijke mogelijkheden 

om het berekenen van de connectiviteit van fietsnetwerken te optimaliseren. In de transportgeografie 

behandelt het huidig onderzoek vooral de grootschalige netwerken, zoals autosnelwegen, luchtvaart, 

internetverkeer, etc. De algemene connectiviteitsmethoden, die hun oorsprong hebben in die 

transportgeografie, zijn dan ook weinig bruikbaar om kleinschalige netwerken (zoals fietsnetwerken) 

te beschrijven. Vanwege de toenemende aandacht voor fietsnetwerken, werden de eerste stappen naar 

een optimalisering reeds gezet, onder andere door methoden die de kwaliteit van de infrastructuur in 

rekening brengen, maar ook deze zijn nog steeds onvoldoende. Deze methoden moeten immers nog 

steeds met veel voorzichtigheid toegepast worden, zeker als dat in een andere ruimtelijke context is. 

Het grootste gebrek van de huidige methoden om fietsnetwerken te beschrijven, is dat er te weinig 

rekening gehouden wordt met wat ‘binnen’ dat netwerk valt. Een perfect topologisch fietsnetwerk dat 

geen functies met elkaar verbindt, zal immers niet gebruikt worden. Deze imperfectie wordt 

geïllustreerd in de definitie van Mekuria et al. (2012) voor connectiviteit: “de mogelijkheid om van het 

ene naar het andere punt te gaan zonder een bepaald stressniveau te overschrijden en zonder een 

overdreven omweg te moeten maken”. In deze definitie worden hier louter ‘punten’ met elkaar 

verbonden, zonder dat de aantrekkingskracht van zo’n punt geschat wordt. Een station zal 

bijvoorbeeld een groter aandeel hebben in het netwerk dan een woonbuurt. De meeste methoden zijn 

echter louter topologisch en houden geen rekening met de ruimte waarin ze zich bevinden (Gastner 

& Newman, 2006). Het aantal fietsers per segment als gewicht in de formule introduceren, zoals in de 

Bicycle Network Analysis Tool, geeft wel een schatting van de aantrekkingspolen in het netwerk, maar 

voldoet niet om bepaalde veranderingen in de ruimtelijke ordening te beoordelen. Immers, de 

connectiviteit van een fietsnetwerk kan ook (indirect) verhoogd worden door bepaalde functies erop 

te enten. Hoe meer functies en hoe groter de aantrekkingskracht van die functies langs het 

fietsnetwerk, hoe hoger de connectiviteit van dat netwerk. Ook beleidsmakers zouden baat hebben bij 

een methode die de functies in het netwerk integreert, aangezien de meerwaarde van een 

infrastructuurverbetering sterk afhangt van de functies die zich erlangs bevinden. Recent werden er 

enkele tools ontwikkeld die de mogelijkheid bieden om de functies mee te nemen in de 

connectiviteitsbepaling. Zo is er de Urban Network Analysis Tool ontwikkeld door Sevtsuk et al. (2013), 

waarbij de locatie van functies mee bepalend zijn in de beschrijving van het stedelijk vervoersnetwerk. 
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De connectiviteit van het netwerk wordt er berekend op basis van een combinatie van drie factoren: 

(i) de geometrie en topologie van het netwerk, (ii) de gebouwen ‘binnen’ dat netwerk die dienen als 

ruimtelijke eenheden, en (iii) het ‘gewicht’ van de gebouwen, dat bepaald wordt aan de hand van de 

karakteristieken van die gebouwen. Indien deze karakteristieken op een doordachte manier bepaald 

worden, kan deze tool de kwanitificering van de ‘werkelijke’ netwerkconnectiviteit een stuk dichter 

brengen.  

 

Het huidig onderzoek naar fietsgebruik focust zich sterk op de steden. Het zijn dan ook vooral de 

stedelijke overheden die steeds meer inzetten op de fiets als stadsvervoersmiddel. In rurale gebieden 

daarentegen gaat er vandaag steeds minder aandacht naar de fiets, waardoor de auto er een 

prominente rol krijgt. In België, waar veel mensen op het (verstedelijkte) platteland wonen, blijkt dit 

een nefast probleem te zijn (Van Dyck et al., 2011). Het afnemende fietsgebruik op het platteland is 

onder meer te wijten aan het verdwijnen van kleinschalige functies (e.g. dorpswinkels) en de 

verdergaande extensieve verkaveling van de dorpen. Hierdoor worden de af te leggen afstanden 

steeds groter, zodat een auto voor de meeste verplaatsingen onmisbaar wordt. De bebouwde 

omgeving, waaronder het vervoersnetwerk, speelt hier dus opnieuw een rol. Ingrijpen in die starre 

ruimtelijke structuur is echter moeilijk, en kan alleen op lange termijn. Maar volgens Van Dyck et al. 

(2011) is het verschil tussen stad en platteland niet enkel te wijten aan de bebouwde omgeving, maar 

ook aan psychosociale factoren. Zelfvertrouwen en tijdsgerelateerde barrières blijken factoren te zijn 

die rurale bewoners beletten de fiets te nemen. Een beleid dat zich richt op deze factoren aan de hand 

van zachte maatregelen, zou dan ook efficiënter kunnen zijn dan een beleid dat zich enkel focust op 

de ruimtelijke ordening. Hoe dan ook, verder onderzoek is nodig om het dalende fietsgebruik op het 

platteland te verklaren, maar ook om oplossingen aan te reiken om deze trend te keren. Dat het 

mogelijk is om kleinere steden en rurale gebieden fietsvriendelijk te maken, wordt bewezen door 

Houten. Dit dorp aan de rand van Utrecht werd enkele decennia geleden volledig omgeturnd in een 

fietsvriendelijk stadje, met dank aan een doorgedreven ruimtelijke en vervoersplanning (zie paragraaf 

2.3.3.). 

 

Ten slotte zijn er ook enkele toekomstige ontwikkelingen die een invloed kunnen hebben op het 

fietsgebruik, en waar het onderzoek dan ook de nodige aandacht aan moet besteden. Zo zijn er steeds 

meer fietsvarianten (bakfietsen, ligfietsen, elektrische fietsen, etc.) in het straatbeeld. Aangezien zij op 

een andere manier en voor andere doeleinden gebruikt worden, zullen zij andere vereisten stellen aan 

de infrastructuur en het netwerk (Ronse, 2012). Het toenemende aantal fietsen die elektrisch 

aangedreven zijn bijvoorbeeld, hebben een grotere actieradius dan gewone fietsen en zullen daardoor 

snelle fietsinfrastructuur tussen de belangrijkste attractiepolen willen. Hoe het fietsnetwerk aangepast 

moet worden aan deze trends, moet onderbouwd worden door verder onderzoek. Een tweede trend 

in het fietsgebruik is de toenemende aanwezigheid van deelfietsen. Aangezien zij slechts op specifieke 

plaatsen in de stad beschikbaar zijn, zal de keuze van deze locaties cruciaal zijn voor het fietsnetwerk. 

Deze locaties moeten te bereiken zijn met kwalitatieve fietsinfrastructuur, maar moeten ook 

voldoende gebruikerspotentieel bedienen. Deze afweging wordt nog belangrijker bij comodale 

knooppunten, waar verschillende vervoerswijzen samenkomen. Hierbij kan het fietsnetwerk niet als 

alleenstaand of onafhankelijk gezien worden, maar als een te integreren deel van het volledige 

vervoersnetwerk.  
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6. BESLUIT 

 

Fietsen in de stad is wereldwijd aan een opmars bezig. Onder impuls van het beleid wordt de fiets als 

het ultieme duurzame stadsvervoersmiddel gepromoot. Ook de academische wereld besteedt steeds 

meer aandacht aan fietsen. Zo tracht men te verklaren waarom mensen de fiets zullen nemen. Hoewel 

de rol van culturele en persoonlijke aspecten niet mogen onderschat worden, tonen tal van 

wetenschappelijke studies het belang van de bebouwde omgeving aan. Wil men het fietsgebruik in de 

stad stimuleren, zal men moeten inzetten op omgevingsfactoren zoals landgebruik, ruimtelijke 

dichtheid, infrastructuur en netwerk. In vele steden wordt er dan ook sterk geïnvesteerd in 

kwalitatieve fietsinfrastructuur, met als gevolg dat men het belang van een coherent netwerk uit het 

oog verliest. Deze masterproef nam de rol van het netwerk onder de loep door verschillende 

methoden om het netwerk te kwantificeren te vergelijken en toe te passen op een casestudie in Gent. 

 

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat ‘connectiviteit’ de belangrijkste eigenschap van het 

netwerk is om het fietsgebruik te verklaren. Dit begrip houdt in dat mensen snel en op een veilige 

manier van de ene naar de andere plaats kunnen geraken, en dit voor zo veel mogelijk locaties in de 

stad. Indicatoren die connectiviteit op een volledige manier willen beschrijven, moeten dus rekening 

houden met de topologie van het netwerk en de kwaliteit van de infrastructuur. De belangrijkste 

methoden werden in deze masterproef op een rij gezet. 

 

Een eerste soort indicatoren, die berekend worden aan de hand van algemene methoden, brengen 

enkel de topologie van het netwerk in rekening. In deze soort kan nogmaals een onderscheid gemaakt 

worden: methoden die hun oorsprong hebben in de grafentheorie en methoden op basis van de 

densiteit. De eerste groep houdt louter rekening met het aantal lijnen en/of knopen, waardoor de 

belangrijke ruimtelijke factor ‘schaal’ niet in de score wordt opgenomen. Hierdoor zijn deze 

methoden onbruikbaar om kleine ruimtelijke verschillen op te sporen, zo toont ook de casestudie van 

Gent. De tweede groep houdt wel rekening met de schaal, maar zegt te weinig over de 

‘verbondenheid’ van de lijnen en knopen. Volgens deze methoden stijgt de connectiviteit van het 

Gentse wegennetwerk naarmate men het centrum nadert. Algemene methoden zijn snel en eenvoudig 

te berekenen, maar geven geen compleet beeld van de connectiviteit, waardoor een vertekend beeld 

kan ontstaan, zeker op kleine schaal. 

 

Een tweede soort methoden integreert de kwaliteit van de infrastructuur in de berekening van de 

netwerkconnectiviteit. Deze methoden vragen meer rekentijd, maar geven een vollediger beeld van de 

connectiviteit en zijn betrouwbaarder in het tonen van ruimtelijke verschillen. De kwaliteit van de 

fietsinfrastructuur is immers een onmisbaar aspect in een goed fietsnetwerk. In tegenstelling tot de 

eerste soort, kennen deze methoden een lagere connectiviteit toe aan het stadscentrum. Er mag dan 

wel een dicht en goed verbonden netwerk zijn in de binnenstad, de kwaliteit en de coherentie van de 

infrastructuur ontbreekt, waardoor kansen op een kwalitatief fietsnetwerk gemist worden. Ook de 

toepassing die aanpassingen aan het netwerk tracht te beoordelen, toont het belang van de coherentie 

aan. De aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur zal enkel bijdragen tot een betere connectiviteit wanneer 

ook de infrastructuur waarop het aansluit van goede kwaliteit is. Een visie op lange termijn is dan ook 

een onontbeerlijke leidraad, wil men op een efficiënte manier een goed geconnecteerd fietsnetwerk 

uitbouwen. 
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Methoden die de infrastructuurkwaliteit integreren zullen de connectiviteit van een netwerk beter 

vatten dan methoden die enkel de topologie in rekening brengen. Een volgende stap in dit 

optimaliseringsproces is het koppelen van de aanwezigheid van functies langs het netwerk. 

Connectiviteit wordt immers mee bepaald door welke plaatsen en functies verbonden worden door 

het netwerk. Hoe belangrijker de functies, hoe beter de connectiviteit van het netwerk. Zo’n methode 

zou niet alleen aanpassingen aan de infrastructuur kunnen beoordelen, maar ook wijzigingen in de 

allocatie van functies op het netwerk. 

 

De vele gebreken en imperfecties van data en methoden zorgen ervoor dat voorzichtigheid steeds 

geboden is bij het berekenen van de connectiviteit. De interpretatie van de resultaten hangt sterk af 

van het inzicht in de methoden. Vaak zal het inzicht tijdens de analyse van even grote waarde als de 

resultaten zelf zijn, om een compleet beeld te krijgen van het netwerk. Een netwerk is dan ook iets 

waar men moeilijk vat op krijgt. De situatie en ruimtelijke context zijn twee factoren die een enorme 

invloed op het netwerk hebben, waardoor het moeilijk is om louter aan de hand van analytische 

methoden een fietsnetwerk te begrijpen. Dit blijkt uit het verschil tussen de Amerikaanse en 

Europese ruimtelijke context, dat voor een stuk verklaart waarom de methoden minder toepasbaar 

zijn op Gent. 

 

Om in een beslissingsproces een beroep te doen op connectiviteitsmethoden, is het steeds nodig om 

verschillende methoden te vergelijken. Zo krijgt men het meest volledige beeld van een netwerk, en 

laat het ook toe om zwakke schakels te ontdekken. Wil men via infrastructuuraanpassingen het 

netwerk verbeteren, kunnen die methoden opnieuw gebruikt worden om scenario’s te testen. Hoe 

dan ook, dergelijke methoden kunnen niet gebruikt worden om het beleid te sturen, want hiervoor 

zijn menselijke ervaring en kennis van het netwerk onontbeerlijk. Toch kan een connectiviteitsanalyse 

van het netwerk een handig hulpmiddel zijn, zowel bij het verwerven van inzichten en ideeën als bij 

het verifiëren van netwerkaanpassingen. 
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