Fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen)
Fietstelonderzoek
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1. Inleiding
De Provincie Oost-Vlaanderen wil haar inwoners faciliteren en stimuleren om werk te maken van meer
duurzame verplaatsingen. Zowel voor korte als langere afstanden is de fiets het vervoersmiddel bij
uitstek. Een van de speerpunten van het provinciale beleid is de realisatie van een veilig en comfortabel
fietsnetwerk gericht op doelgerichte verplaatsingen naar het werk, de school of de winkel.
Fietssnelwegen zijn de ruggengraat van dit netwerk van fietsroutes. Ze verbinden (Oost-)Vlaamse steden
en economische knooppunten met elkaar. Vlaanderen telt 2400 kilometer aan fietssnelwegen. Over een
aantal jaren zullen alle Vlaamse steden en belangrijke tewerkstellingsplaatsen met elkaar verbonden zijn
via deze kwaliteitsvolle fietsverbindingen. Dit dankzij de vlotte samenwerking tussen 5 Provincies, de
gemeenten, de Vlaamse Overheid en andere partners.
De fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) is een belangrijke fietsroute die 5 stedelijke gebieden (Gent,
Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren en Antwerpen) met elkaar verbindt. Op Oost-Vlaams grondgebied is deze
fietsverbinding 46 km lang en voor 85% gerealiseerd.
De Provincie Oost-Vlaanderen wenst in de eerste plaats het gebruik van de fietssnelweg F4 (GentAntwerpen) in kaart te brengen. Daarnaast wenst de Provincie ook zicht te krijgen op de impact van
bepaalde investeringen op het fietsgebruik: ‘Meten is weten’.
Het onderzoek naar dit fietsgebruik situeert zich op het deel van de fietssnelweg F4 tussen Gent en de
gemeente Beveren. Het fietstelonderzoek vond plaats in de periode 1 juni 2018 tot en met 1 december
2019.
Het fietstelonderzoek werd uitgevoerd door de dienst Mobiliteit (directie ruimte en mobiliteit) in
samenwerking met het steunpunt Data en Analyse dienst Integrale Kwaliteitszorg (departement Interne
organisatie) van de Provincie.

3

2. Methode
2.1.Fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen)
De fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) is een belangrijke fietsroute die de 5 stedelijke gebieden Gent,
Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren en Antwerpen met elkaar verbindt. Langs deze fietsroute bevinden zich
heel wat treinstations, tewerkstellingspolen en scholencomplexen.
Op Oost-Vlaams grondgebied vertrekt deze fietsverbinding in de grootstad Gent (thv station Dampoort)
om vervolgens via de N70 en de Alfons Braeckmanlaan zijn traject verder te zetten parallel langs de
spoorlijn L59. In Zwijndrecht (Provincie Antwerpen) verlaat de fietssnelweg F4 de spoorlijn en verknoopt
met de fietssnelweg FR10 (het ringfietspad Antwerpen). De totale afstand van de fietssnelweg F4 (GentAntwerpen) bedraagt 48 km.

Figuur 1: fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) (bron: www.fietssnelwegen.be)

2.2. Selectie meetpunten
De provincie Oost-Vlaanderen wil de fietsbewegingen op de fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) in kaart
brengen tussen Gent en Beveren. De totale afstand van het traject van het fietsonderzoek bedraagt 46 km.
De Provincie past dezelfde onderzoeksmethode toe als de gelijkaardige fietsonderzoeken van de Provincie
Vlaams-Brabant (o.a. fietstelonderzoek HST-route, 2012). De fietssnelweg F4 wordt hiertoe opgedeeld in
diverse meetsegmenten. Op elk meetsegment wordt gestreefd om één telpunt te voorzien. Deze
meetsegmenten worden zodanig gekozen dat het begin- en eindpunt van een segment leidt naar een
mogelijke herkomst of bestemming van fietsers. De meetsegmenten zijn gemiddeld 2,5 km lang.
Concreet wordt de fietssnelweg F4 opgesplitst in 18 meetsegmenten waarbij het begin- en eindpunt van
dit segment kruist met een bovenlokale functionele fietsroute (BFF). Het BFF verbindt woonkernen met
bovenlokale attractiepolen (v.b. scholen, bedrijventerreinen, dorpskernen,…).
Het fietstelonderzoek vond plaats tussen 1 juni 2018 en 1 december 2019.
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Figuur 2: locaties meetpunten fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) tussen Gent en Beveren

Tabel 1: Overzichtstabel segmenten en meetpunten fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) tussen Gent en Beveren

Op 14 van de 18 meetsegmenten tussen Gent en Beveren is fietsinfrastructuur aanwezig en is het dus
mogelijk om een telling uit te voeren. De fietsinfrastructuur bestaat ofwel uit een fietsweg waarbij fietsers
een eigen plaats krijgen los van de autoweg ofwel uit een vrijliggend fietspad afgescheiden van de
autoweg.
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Foto1 : fietsweg

Foto 2: vrijliggend fietspad

Voor volgende meetsegmenten was het niet mogelijk om fietsdata te verzamelen: segment S1 (Gent),
segment S3 (Destelbergen/Lochristi), segment S13 (Sint-Niklaas) en segment S18 (Beveren/
Zwijndrecht). Zie ter verduidelijking de afbakening van de meetsegmenten in tabel 1. Deze delen van de
fietssnelweg F4 kennen nog geen fietsinfrastructuur of de fietsroute kent te veel interferentie met
autoverkeer waardoor een nauwkeurige meting niet mogelijk was.

2.3.Meetapparatuur
De fietsteldata zijn verzameld via 4 vaste fietstelinstallaties die heel het jaar door het aantal fietsers tellen.
Deze vaste telpalen bevinden zich in Lochristi (segment 4, t.h.v. Beervelde station), Lokeren (segment S7,
t.h.v. de Durmebrug), Sint-Niklaas (segment S11, t.h.v. het Westerplein) en Beveren (segment S16, t.h.v
station Beveren). De overige 10 metingen zijn uitgevoerd met mobiele verkeerstellers van het type
Digiway (Fourway). Dit toestel wordt aangesloten op twee rubberen telslangen die over het wegdek
geplaatst worden. Het aantal fietsbewegingen wordt steeds in 2 rijrichtingen geteld.

Foto 3: vaste telpaal
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Foto 4: tijdelijke telslang

2.4. Meetperiode
De focus van het fietstelonderzoek is om zicht te krijgen op het functioneel gebruik van de fietssnelweg
F4: het aantal fietsbewegingen, welke segmenten meer of minder gebruikt worden en wat de mogelijke
impact is van investeringen (bv. realisatie fietsinfrastructuur, plaatsing routetaal fietssnelwegen, plaatsing
verlichting,…)
De 4 vaste fietstelpunten monitoren de fietsbewegingen op jaarbasis. Bij de tijdelijke meetpunten wordt
zoveel mogelijk geteld in het fietsseizoen (periode september-november en periode april-juli). Om een
goed beeld te krijgen van het fietsverkeer wordt voor de tijdelijke meetpunten telkens geteld voor
minstens 2 weken.
Figuur 3 geeft het schema weer van de meetperiode voor de 14 telpunten.

Figuur 3: Overzicht meetperiode fietstelpunten (juni 2018-december 2019)
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3.Resultaten
3.1. Totaal aantal getelde fietsbewegingen op de F4 (Gent-Antwerpen)
Op 14 telpunten werd gedurende de meetperiode, tussen 1 juni 2018 en 1 december 2019, het totaal
aantal fietsbewegingen geteld. Tabel 2 geeft meer gedetailleerde info.
In totaal zijn bijna 2 miljoen (1.983.898) fietsbewegingen geregistreerd tijdens de hele meetperiode. Op
weekdagen registreerden we meer dan 1,5 miljoen (1.555.060) fietsbewegingen en in het weekend meer
dan 400.000 (428.838) fietsbewegingen. Op basis van deze cijfers stellen we vast dat 78% van de fietsers
die geteld zijn op dit deel van de F4 tussen Gent en Beveren de fietssnelweg gebruiken op weekdagen. Zie
ter verduidelijking in figuur 4 en 5
Zie ook hoofdstuk 3.5.2. waarbij een inschatting wordt gegeven van het totaal aantal fietsbewegingen op
de F4 voor de 14 telpunten tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019.

Tabel 2: Totaal aantal fietsbewegingen (meetperiode tussen 1 juni 2018 en 1 december 2019)
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Figuur 4: Totaal aantal fietsbewegingen (meetperiode tussen 1 juni 2018 en 1 december 2019)
*Enkel de vaste telpunten T2, T5, T9 en T13 zijn vergelijkbaar wegens gelijk aantal meetdagen
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Figuur 5: Totaal aantal fietsbewegingen (weekdag ten opzichte van weekenddag) (meetperiode tussen 1 juni 2018 en 1 december
2019)
*Enkel de vaste telpunten T2, T5, T9 en T13 zijn vergelijkbaar wegens gelijk aantal meetdagen
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3.2. Vergelijking getelde fietsbewegingen tussen deeltrajecten op de F4
(Gent-Antwerpen)
Op basis van het aantal geregistreerde fietsbewegingen, tussen 1 juni 2018 en 1 december 2019, zijn voor
de 14 telpunten het gemiddeld aantal fietsbewegingen per dag, het gemiddeld aantal fietsbewegingen per
weekdag (ma-vr) en het gemiddeld aantal fietsbewegingen per weekenddag (zat-zon) berekend. Zie meer
info in tabel 3. Zie ter verduidelijking figuur 6 en 7.
Een nauwkeurige vergelijking is niet mogelijk omdat het aantal fietsers op de diverse telpunten zijn
geregistreerd in verschillende perioden van het jaar met verschillende weersomstandigheden.
Het hoogst gemiddelde fietsvolume per dag wordt geteld in het centrum van Sint-Niklaas (T10, t.h.v. de
Spoorweglaan) met bijna 1700 fietsbewegingen, gevolgd door het centrum van Lokeren (T5, t.h.v. de
Durmebrug) met bijna 1400 fietsbewegingen. Ook in Gent (T1, t.h.v. de Alfons Braeckmanlaan) en in SintNiklaas (T9, t.h.v. het Westerplein) worden gemiddeld meer dan 1000 fietsbewegingen per dag geteld.
Zie ook hoofdstuk 3.5.3. waarbij een inschatting wordt gegeven van het gemiddeld aantal fietsbewegingen
per dag op de F4 voor de 14 telpunten tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019.

Tabel 3: Gemiddeld aantal getelde fietsbewegingen per dag, per weekdag (ma-vr) en per weekenddag (zat-zon) (meetperiode tussen
1 juni 2018 en 1 december 2019)
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Figuur 6: Gemiddeld aantal getelde fietsbewegingen per dag (meetperiode tussen 1 juni 2018 en 1 december 2019)
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Figuur 7: Gemiddeld aantal getelde fietsbewegingen per dag (weekdag ten opzichte van weekenddag) (meetperiode tussen 1 juni
2018 en 1 december 2019)

Bij de analyse van het gemiddeld aantal getelde fietsbewegingen per weekdag (ma-vr) valt een
gelijkaardig patroon vast te stellen. Het hoogste aantal fietsbewegingen per weekdag vindt plaats in het
centrum van Sint-Niklaas (T10, t.h.v. de Spoorweglaan) met bijna 2000 fietsbewegingen gevolgd door het
centrum van Lokeren (T5, t.h.v. de Durmebrug) met 1500 fietsbewegingen. Ook in Gent (T1, t.h.v. de
Alfons Braeckmanlaan) en in Sint-Niklaas (T9, thv het Westerplein) tellen we meer dan 1000
fietsbewegingen per weekdag.
Bij de analyse van het gemiddeld aantal fietsbewegingen per weekenddag (zat-zon) scoort het centrum
van Lokeren (T5, t.h.v. de Durmebrug) het hoogst met meer dan 1000 fietsbewegingen.
Tussen diverse meetsegmenten zijn sterke verschillen in het gemiddeld aantal fietsbewegingen per dag .
De extreem hoge en extreem lage scores zijn als volgt te verklaren:
•

•
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In Sint-Niklaas (T10, t.h.v. de Spoorweglaan) vond de tijdelijke telling plaats bij de start van het
schooljaar (september-oktober 2019). Dit verklaart het hoge aantal gemiddelde fietsbewegingen
per dag.
Het gemiddeld aantal fietsbewegingen per dag tussen Lochristi (het station van Beervelde) en
Lokeren (de Eekstraat) is eerder laag. Op de drie telpunten zijn minder dan 500 fietsbewegingen
per dag geteld (T2 t.h.v. station Beervelde,T3 t.h.v. de Nieuwe Stationsstraat en T4 t.h.v. de
Eekstraat). Ook tussen Lokeren en Waasmunster zijn gemiddeld minder dan 500
fietsbewegingen per dag geteld op de 2 telpunten (T6 t.h.v. de Uitbreidingslaan en T7 t.h.v. de
Doornijkstraat).Deze cijfers dienen wel deels genuanceerd te worden in het licht van de

meetperiode. De tijdelijke meting in de Nieuwe Stationsstraat (T3, Lochristi) en in de
Uitbreidingslaan (T6, Lokeren) vond bijvoorbeeld eerder plaats in het winterseizoen.
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3.3. Impact uitrol routetaal op fietsgebruik fietssnelweg F4
3.3.1. Uitrol routetaal
De provincies voorzien stap voor stap uniforme bewegwijzering langs de Vlaamse fietssnelwegen. De
wegwijzers worden ontworpen volgens de routetaal fietssnelwegen, uitgewerkt door de Provincies, en
zijn bedoeld om de fietssnelwegen beter zichtbaar te maken op het terrein (zie foto 5). Op die manier
kunnen meer fietsers vlot gebruik maken van de fietssnelwegen.

Foto 5: routebord F4 volgens de huisstijl fietssnelwegen

3.3.2. Impact routetaal op totaal aantal fietsbewegingen
In maart 2019 werden de wegwijzers geplaatst door de Provincie Oost-Vlaanderen voor het deel van de
fietssnelweg F4 tussen Gent en Beveren. De Provincie wil op basis van fietsteldata de impact van de
plaatsing van deze bewegwijzering op het fietsgebruik van de F4 kennen. Op basis van fietsteldata
verzameld via de 4 vaste fietstelinstallaties in Lochristi (T2), Lokeren (T5), Sint-Niklaas (T9) en Beveren
(T13) is het mogelijk om na te gaan of er een impact is van de uitrol van de routetaal op het aantal
fietsbewegingen.
De fietsbewegingen werden voor 2018 en 2019 vergeleken over een periode van 4 maanden, tussen 1 juli
en 1 november. Zie ter verduidelijking figuur 8.
Uit deze cijfers blijkt dat er 12% meer fietsbewegingen zijn geteld in 2019 ten opzichte van 2018
(respectievelijk 477.000 fietsbewegingen ten opzichte van 425.543 fietsbewegingen). Bij de vergelijking
van het totaal aantal fietsbewegingen per fietstelpunt zijn er wel significante verschillen. Het aantal
fietsbewegingen is opvallend sterk gestegen in Beveren (toename van 62% ten opzichte van 2018). Deze
toename is tevens te verklaren door de realisatie van een missing link in de fietssnelweg in de gemeentes
Beveren en Zwijndrecht.
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Figuur 8: vergelijking van het totaal aantal fietsbewegingen per vast telpunt (meetperiode juli-november 2019 ten
opzichte van juli-november 2018)

3.4. Impact realisaties fietsinfrastructuur op fietsgebruik fietssnelweg F4
3.4.1. Realisaties fietssnelweg F4
In de periode van het fietstelonderzoek (1 juni 2018- 1 december 2019) werd op diverse locaties langs de
F4 nieuwe fietsinfrastructuur aangelegd (een missing link opgelost) of investeringen uitgevoerd om de
fietsverbinding kwalitatiever te maken. Op volgende locaties werden in die periode werken uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•
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Stad Lokeren: plaatsen van verlichting langs de fietssnelweg F4 tussen Nonnenbosweg en
Laerestraat (september 2018) (segment 6)
Stad Lokeren: plaatsen van verlichting langs de fietssnelweg F4 tussen Lammeken en Touwstraat
(januari 2019) (segment 6)
Stad Lokeren: plaatsen van verlichting langs de fietssnelweg F4 tussen de Pijlstraat en de grens
met de gemeente Waasmunster (juni 2019) (segment 8)
Stad Lokeren: optimalisatie van de fietsweg t.h.v. Uitbreidingslaan i.f.v.. realisatie fietstunnel
onder spoorlijn L59 (juli 2019) (segment 8)
Gemeente Beveren: realisatie van een fietsweg tussen Gasdam en de Parmastraat incl. openbare
verlichting (april 2019) (segment 17 en 18)
Gemeente Zwijndrecht: realisatie van een fietsweg tussen de Parmastraat en de Heidestraat (eind
2018) (segment 18)

3.4.2 Impact realisaties op het totaal aantal fietsbewegingen
De Provincie wil op basis van fietsteldata de impact van de investeringen in fietsinfrastructuur langs de F4
kennen.
De impact van de realisatie van de missing link in Beveren in het voorjaar 2019, kan gemonitord worden
via data verzameld door de vaste fietstelpaal t.h.v. de Hendrik Consciencestraat (T13, station Beveren). De
fietsbewegingen werden vergeleken over een periode van 4 maanden (juli- november) voor en na de
realisatie van de fietsinfrastructuur. Uit die cijfers blijkt dat er in totaal 62% meer fietsbewegingen zijn
geteld in 2019 ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Het gemiddeld aantal fietsbewegingen per dag
evolueerde tussen 2018 en 2019 van 441 naar 709 fietsbewegingen per dag.
Ook verderop in de richting van Antwerpen telden we ter hoogte van het station van Melsele (T14, telpunt
Beekmolenstraat) in de zomermaanden (juni-juli 2019) gemiddeld 625 fietsbewegingen per dag.

Figuur 9: Evolutie van het aantal fietsbewegingen in Beveren (T13, t.h.v. Consciencestraat station Beveren) tussen
2018 en 2019

De Provincie wil op basis van fietsteldata de impact van de plaatsing van verlichting langs bepaalde delen
van de fietssnelweg in Lokeren kennen. Hiervoor is het wenselijk dat er fietstellingen worden uitgevoerd
voor en na de plaatsing van de verlichting. De Provincie beschikt op 2 tellocaties over een voormeting en
zal in 2021 op dezelfde locatie een nameting doen met het oog op het bepalen van de impact van de
verlichting op het fietsgebruik.
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3.5. Inschatting aantal fietsbewegingen op de fietssnelweg F4 (GentAntwerpen)
3.5.1. Methode
De fietssnelweg F4 is een belangrijke fietsverbinding tussen Gent en Antwerpen. De Provincie OostVlaanderen wenst gelijkaardig aan de onderzoeksmethode van de Provincie Vlaams-Brabant (HST-route
2012) het gebruik van de route in kaart te brengen om zo het belang van de fietssnelweg F4 naar waarde
te kunnen schatten.
Via een beperkt aantal metingen is het mogelijk om het totaal aantal fietsbewegingen op de fietsroute F4
op jaarbasis in te schatten. Dit is mogelijk door op enkele gerichte locaties het fietsverkeer permanent te
tellen in combinatie met mobiele fietstellers die tijdelijk (in kortere meetperiodes van een 3-tal weken) op
een ruimer aantal telpunten de fietsbewegingen registreren.
Op basis van proximiteit in ruimte en gelijkheid in tijd (t.t.z. overeenkomst van tijdsreeksen, voornamelijk
bepaald door visuele analyse) werd elke tijdelijke tijdsreeks aan een permanente tijdsreeks gekoppeld. Op
basis van een eenvoudige (OLS) regressie van de eerst- naar laatstgenoemde, was het, na het fitten of
bepalen van de regressie parameters, mogelijk om een voorspelling te maken voor de tijdelijke telpunten
voor de gehele tijdsduur van de permanent(e) (gekoppelde) tijdsreeks 1.
Concreet registreerden de 4 vaste fietstelpunten in Lochristi (T2), Lokeren (T5), Sint-Niklaas (T9) en
Beveren (T13) heel het jaar door dagelijks het aantal fietsbewegingen. Op basis van deze fietsdata was het
mogelijk voorspellingen te maken voor de overige fietstelpunten. Zo werden voorspellingen gedaan voor
Beveren (T14) en (T12) o.b.v. Beveren (T13); voor Sint-Niklaas (T11), (T10) en (T8) o.b.v. Sint-Niklaas
(T9); voor Waasmunster (T7) Lokeren (T6) en (T4), en Gent (T1) o.b.v. Lokeren (T5) en ten slotte voor
Lochristi (T3) o.b.v. Lochristi (T2) 23.

3.5.2. Inschatting totaal aantal fietsbewegingen op jaarbasis voor F4 (Gent-Antwerpen)
De som van alle fietsbewegingen op jaarbasis (periode juni 2018-juni 2019) wordt geschat voor alle 14
fietstelpunten- gelegen tussen Gent en Zwijndrecht- op meer dan 3 miljoen fietsbewegingen (3 015 499).
Hierbij is de inschatting dat er voor die periode bijna 2,5 miljoen fietsbewegingen (2.349 553) zijn op
weekdagen (ma-vr) ten opzichte van meer dan 0,5 miljoen fietsbewegingen (665.946) in het weekend
(zat-zon).
Tabel 4 geeft meer gedetailleerde info voor de diverse tellocaties.

1

Bij deze modellering gaan we er impliciet van uit dat (i) de verhouding tussen het aantal (geobserveerde)
fietsbewegingen tussen de tijdelijke en permanente telpunten, voor de duur van de tijdelijke tijdsreeks, en (ii)
de verhouding tussen het aantal voorspelde fietsbewegingen voor het tijdelijke telpunt en het aantal
geobserveerde fietsbewegingen voor het permanente telpunt, voor de duur van de permanente tijdsreeks,
ongeveer gelijk zijn (wat bij controle ook het geval bleek te zijn).
2
Bij alle uitgevoerde regressies was het regressiegewicht van de predictor variabele significant op het .01
niveau en in het merendeel van de gevallen was dit ook het geval voor het regressiegewicht van de intercept.
3
Aangezien de data aanwezig was op uur-niveau konden ook de predicties op uur-niveau gemaakt worden.
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Tabel 4: Inschatting totaal aantal fietsbewegingen op jaarbasis (periode juni 2018-juni 2019) voor de F4

3.5.3.Inschatting gemiddeld aantal fietsbewegingen per dag voor F4 (Gent-Antwerpen)
Het gemiddeld aantal fietsbewegingen per dag kan geschat worden voor alle 14 fietstelpunten gelegen
tussen Gent en Beveren.
Tussen juni 2018 en juni 2019 worden de hoogste fietsvolumes per dag verwacht in het centrum van SintNiklaas (T10, ter hoogte van de Spoorweglaan) met 1400 fietsbewegingen per dag, gevolgd door de
meting in Lokeren (T5, t.h.v. de Durmebrug), de inschatting in Gent (T1, t.h.v. de Alfons Braeckmanlaan)
en de meting in Sint-Niklaas (T9, t.h.v. Westerplein).
Het valt op dat de inschatting voor het telpunt in het centrum van Sint-Niklaas (T10, t.h.v. de
Spoorweglaan) lager is dan de effectieve meting in de maand september-oktober 2018. Dit is te verklaren
doordat de tellus vlakbij secundaire scholen gelegen was en de opstart van het schooljaar de periode is dat
er meest gefietst wordt door scholieren. Zie ter verduidelijking tabel 5.

Tabel 5: Inschatting van het gemiddeld aantal fietsbewegingen per dag, per weekdag (ma-vr) en per weekenddag (zatzon) (periode juni 2018-juni 2019)
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Figuur 10: Inschatting van het gemiddeld aantal fietsbewegingen per dag op de fietssnelweg F4 (periode juni 2018juni 2019)

Figuur 11: Inschatting van het aantal fietsbewegingen per dag (weekdag t.o.v. weekenddag) op de fietssnelweg F4
(periode juni 2018-juni 2019)
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In maart kwam het aantal fietsbewegingen op alle telpunten van de fietssnelweg F4 op gang. De
zomermaanden juli-augustus kennen een lichte daling. Het absolute dieptepunt in het fietsgebruik bevindt
zich in de wintermaanden december- januari. In mei, juni en september werd gemiddeld het meest
gefietst op de F4.

Figuur 12: geobserveerd gemiddeld aantal fietsbewegingen per dag voor de vaste telpunten (juni 2018-juni 2019)
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Figuur 13: Inschatting van het gemiddeld aantal fietsbewegingen per dag op jaarbasis (juni 2018- juni 2019)
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4. Conclusie
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft tussen 1 juni 2018 en 1 december 2019 een fietstelonderzoek
uitgevoerd langs de fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) tussen Gent en Beveren. De metingen werden
uitgevoerd op 14 locaties via vaste fietstelpalen en mobiele telslangen.
Met dit fietstelonderzoek wil de Provincie in de eerste plaats het gebruik van de fietssnelweg F4(GentAntwerpen) in kaart brengen. Ook wil de Provincie zicht krijgen op de impact van bepaalde investeringen
op het fietsgebruik: ‘Meten is weten’.
Tellingen van afgelopen jaar (net voor de start van de coronacrisis) tonen aan dat er op heel wat delen van
de fietssnelweg F4 tussen Gent en Beveren veel gefietst wordt. Voorheen was het totale fietsgebruik over
de hele route onbekend.
De daggemiddelden zijn hoog voor diverse tellocaties. Het hoogst gemiddelde fietsvolume per dag wordt
geteld in het centrum van Sint-Niklaas (t.h.v. de Spoorweglaan) met bijna 1700 fietsbewegingen, gevolgd
door het centrum van Lokeren (t.h.v. de Durmebrug) met bijna 1400 fietsbewegingen. Ook in Gent (t.h.v.
de Alfons Braeckmanlaan) en in Sint-Niklaas ( t.h.v. het Westerplein) worden gemiddeld meer dan 1000
fietsbewegingen per dag geteld.
De inschatting is dat er op jaarbasis (tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019) meer dan 3 miljoen
fietsbewegingen zijn op het Oost-Vlaamse deel van deze fietssnelweg F4. Het werkelijke aantal is
weliswaar hoger omdat op bepaalde delen van de F4 geen fietsdata verzameld kon worden (geen
fietsinfrastructuur aanwezig of te veel interferentie met autoverkeer).
Er is een duidelijk en niet verrassend weerseffect op het aantal fietsbewegingen op jaarbasis. Over de hele
fietsroute bekeken, stellen we vast dat vanaf maart de fietsbewegingen op gang komen met een lichte
daling in de zomermaanden juli en augustus. Het absolute dieptepunt in het fietsgebruik situeert zich in de
wintermaanden december en januari. In mei, juni en september wordt het meest gefietst.
De meeste fietsbewegingen worden geteld op weekdagen (ma-vr). Maar liefst 78% van alle getelde
fietsbewegingen zijn geregistreerd op weekdagen. Dit wijst op het functioneel belang van de fietssnelweg
F4 in het kader van woon-werk of woon-schoolverkeer.
Bepaalde delen van de fietssnelweg F4 kennen een hoog gebruik. Dit is in eerste instantie de grotere
stedelijke gebieden (Sint-Niklaas, Lokeren, Gent en Beveren).
Gedurende het fietstelonderzoek vonden diverse investeringen plaats langs de F4 o.a. realisatie van
fietsinfrastructuur, plaatsing van verlichting en uitrol routetaal fietssnelwegen(bewegwijzering) . Bij een
vergelijking van fietsteldata van de 4 vaste telpalen (Lochristi, Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren) blijkt dat
er over de hele route 12% meer fietsbewegingen zijn geteld in 2019 ten opzichte van 2018(meetperiode
juli-november). De sterkste stijging valt op thv de vaste fietstelpaal in Beveren waarbij een stijging van
62% wordt vastgesteld. Dit wijst op de positieve impact van de realisatie van fietsinfrastructuur en andere
investeringen.
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