THEMADAG ‘FIETSINFRASTRUCTUUR IN DE PUBLIEKE RUIMTE ’

Fietsinfrastructuur staat niet los van de openbare ruimte, maar
maakt er integraal deel van uit. Tijdens de studiedag gaat
aandacht naar inrichtingsprincipes en materiaalkeuze die
bijdragen tot een goede integratie van fietsvoorzieningen,
geillustreerd met concrete praktijkvoorbeelden.

© Stramien

PRAKTISCH
Vlaams Administratief Centrum Leuven, Diestsepoort 6, 3000 Leuven (naast station)
Dinsdag 17 juni 2014, 12.00 – 17.00u
Inschrijving via www.steunpuntstraten.be
 € 80,00 standaardtarief
 € 50,00 voor lidgemeenten Steunpunt Straten en Publieke Ruimte Partners
 € 50,00 voor leden van Netwerk Duurzame Mobiliteit en Fietsersbon
 Gratis voor ambtenaren MOW

De studienamiddag start met een netwerklunch waarbij de deelnemers een bezoek
kunnen brengen aan de kennismarkt met relevante producenten en leveranciers op
gebied van fietsinfrastructuur. Nadien gaat een aantal sprekers in op de plaats die
fietsers toebedeeld krijgen in de openbare ruimte, vandaag en in de nabije en verdere
toekomst. Wat zijn de aandachtspunten op gebied van fietsinfrastructuur? Welke
lessen trekken we uit het aanleggen van fietsstraten? En welke plaats kan de fietser in
de toekomst innemen in de stedelijke mobiliteit en hoe bereiden we de
fietsinfrastructuur daarop voor? Tijdens het tweede deel van de namiddag
Tijdens het eerste deel ligt de focus op drie belangrijke deelaspecten van
fietsinfrastructuur: fietsenstallingen, fietspadverlichting en fietspadverhardingen. De
sprekers gaan in op kenmerken en kwaliteitseisen om tot fietsvriendelijke realisaties
te komen.
De themadag wordt afgesloten met een vragenronde en een drankje.

PROGRAMMA
12.00

DOELGROEP

13.00

Inschrijving en netwerklunch met drankje en broodje –
kennismarkt met productoverzicht
Verwelkoming

De studiedag richt zich naar

13.10

Inleiding

13.20

Integratie van fietsinfrastructuur in publieke ruimten

Tom Dhollander (Steunpunt
Straten)
Jan Pelckmans (Vlaams
Fietsmanager)
Jan Vilain (Steunpunt Straten)

13.40

Fietsstraten: een stand van zaken

Peter Vansevenant, Stad Gent

14.00

Op weg naar Cyclopolis

Yves De Weerdt, Fietsersbond

14.20
14.40

Pauze
Fietspadverhardingen: wat hoort waar?

Jan Vilain, Steunpunt Straten

15.00

Fietsenstallingen: kwaliteitseisen en
integratiemogelijkheden

Roel De Cleen, Fietsersbond

15.20

Dynamische fietspadverlichting

Niko Smets, Schréder

15.40

Plenaire vragenronde en slotbeschouwing

Moderator: Tom Dhollander,
Steunpunt Straten

16.00
17.00

Drankje – kennismarkt met productoverzicht
Einde












Gemeentelijke administraties en beleidsvoerders
(mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening, …)
Administraties op provinciaal en gewestelijk niveau
Ontwerpers (architecten, landschapsarchitecten,
ingenieurs, studiebureaus, …)
Aannemers, werftoezichters
Nutsmaatschappijen
Projectontwikkelaars
Stedenbouwkundigen en planologen
Brancheverenigingen en vakorganisaties
Gebiedsgerichte samenwerkingsverbanden
(intercommunales, regionale landschappen, …)
Overige geïnteresseerden

KENNISMARKT
Steunpunt Straten streeft ernaar om via zijn vormingsactiviteiten netwerkvorming en kennisuitwisseling te faciliteren. Daarvoor zijn koppeling van theorie en praktijk essentieel,
evenals het in contact brengen van diverse en complementaire belanghebbenden uit de publieke, private en non-profit sector.
Deze kennisuitwisseling gebeurt via het inhoudelijke programma van de studiedag, maar ook informeel tijdens een netwerklunch en drankje. Tijdens deze momenten hebben de
deelnemers de mogelijkheid om concreet kennis te maken met materaalstalen en documentatie die aansluiten bij het thema van de studiedag. Ondernemingen en organisaties uit de
sector krijgen de mogelijkheid om op beperkte schaal producten en documentatie voor te stellen aan presentatietafels.

