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Groene 
Functionele 
Belevings-
trajecten
Een betere toekomst voor voetgangers, 
fietsers en onze natuur
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- Verkeersonveiligheid voor velen 
belangrijkste reden om niet te 
fietsen.

- Hoe meer fietsers, hoe veiliger 
verkeer wordt voor fietsers.

- Hoge concentraties fijn stof 
dichtbij auto’s. Afstand van 
autoverkeer is belangrijk. 
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Versnipperde natuur in Vlaanderen

doelstelling

park

bos speelplein

water

thuis

school



5-12-2017

4

doelstelling

1. Leefkwaliteit van de Vlaming verhogen.

2. Groenblauwe netwerken in Vlaanderen 

versterken.

3. Meer opgewassen zijn tegen de gevolgen 

van de klimaatverandering.

Groene
Functionele 

Belevingstrajecten
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Het zijn groene 
trajecten

Het zijn groene trajecten

Ze maken deel uit van een 
groenblauw netwerk!
Maximaal werken met Nature Based

Solutions: een haag i.p.v. een hek
Het levert Ecosysteemdiensten: 

verkoeling, opvangen fijn stof, meer beleving
Ecologisch beheer van de routes 
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Het zijn functionele trajecten

Het zijn functionele trajecten

Functionele verplaatsingen

Ze volgen een fietsers- en 

voetgangerslogica

Ze garanderen verkeersveiligheid
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Het zijn belevingstrajecten

Het zijn belevingstrajecten

Ze bieden sociale veiligheid

Ze bieden gebruikscomfort

Ze vormen een aantrekkelijke verblijfs- en 

verplaatsingsruimte

Ze hechten belang aan je gezondheid
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Producten van studie
brochure
visie 
stappenplan
GIS-handleiding + modellen
voorbeeldenboek
Publieke Ruimte Databank

Doelgroep: gemeenten, provincies, 
intercommunales, ontwerpers, 
landschapsarchitecten,stedenbouwkundigen

www.omgevingvlaanderen.be/beleef
-mobiliteit
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Stappenplan
Biedt een methodiek om allerlei cruciale aspecten mee 

op te nemen, zodat je route echt een GFB-route wordt.

7 stappen

lange versie: 20 bladzijdes 

korte versie: schema

Doorlooptijd van onderzoek: 4 maanden

Overleg

Ruimtelijk denk- en analysewerk

Participatie van burgers en lokaal middenveld

GIS-handleiding en modellen

Beschrijft de GIS-modellering van 
het projectgebied waarin je zoekt 
naar GFB-trajecten.
Gemiddelde tot gevorderde GIS-

kennis
Leek gaat ook, maar moeizamer.
QGIS
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GIS-handleiding en modellen

Je kan een aantal scenario’s doorrekenen: 
kortste route zonder toegankelijkheid
Kortste route met toegankelijkheid
Meest GFB-waardige route met 
toegankelijkheid 

Je kan ook makkelijk scenario’s 
doorrekenen aan de hand van 
maatregelen die je wil nemen. 

Stel: je maakt een reservatiestrook langsheen een beek 
toegankelijk voor fietsende werknemers. Wordt de 
aangenaamste route meteen ook de kortste route?
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GIS-handleiding en modellen

Laat 
contactgegevens 

achter

 Interesse in GIS-workshop over GFB-trajecten? 

Voorbeeldenboek
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Databank

http://dbpubliekeruimte.info/projecten/

Bedankt

jasperina.deforce@vlaanderen.be
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Waar kunnen de GFB-routes het best 
op worden aangeduid?

Google Maps
www.fietsroute.org

De meest uitgebreide informatie rond fietsroutes in Vlaanderen
www.routeyou.com

De website die routes en bijbehorende functionaliteit aanbiedt 
voor de fietser, de wandelaar, de motorrijder en de toerist.

www.fietsnet.be
Fietsknooppunten en type route

www.geopunt.be

Wat voor GFB-voetpaden?


