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  In 2011 werd 2,3% 

van de woon-

werkverplaatsingen te 

voet gedaan 

4 .  D E  V O E T G A N G E R S  

    

Bij alle woon-werkverplaatsingen moeten de werknemers ook een deel van het traject te voet 

afleggen, maar in verschillende mate: 

- verplaatsingen te voet tussen de woonplaats en het werk; 

- meer in het algemeen, voor of na het gebruik van een ander vervoermiddel: verplaatsingen 

van of naar de haltes van het openbaar vervoer, van of naar de fiets- of autoparkings, enz. 

 

Te voet gaan mag niet enkel worden beschouwd als een afzonderlijke manier van woon-

werkverplaatsing, maar moet ook worden gezien als een aanvulling op de andere 

verplaatsingswijzen. Het is dus een belangrijke schakel van intermodaliteit in de mate dat het wordt 

gecombineerd met andere verplaatsingswijzen zoals het openbaar vervoer. Als niet alle 

voorwaarden verenigd zijn om een comfortabel en veilig voetgangerstraject te garanderen tussen de 

haltes van het openbaar vervoer en de onderneming, kan de keuze voor het openbaar vervoer zelf 

in het gedrang komen. 

 

Verplaatsingen te voet bieden een aantal belangrijke voordelen: 

- voor de werknemers:  

o geen uitgaven voor bijzondere uitrustingen, geen  kosten voor openbaar vervoer, 

carpooling, enz.; 

o betrouwbaarheid en stiptheid: de voetganger hangt niet af van de werking van het 

gebruikte voertuig (geen lekke band, geen motorpech, enz.), noch van 

verkeersproblemen (files en omleidingen); 

o bovendien, en dat is zeker niet verwaarloosbaar, draagt te voet gaan bij tot een 

gezonde levensstijl; 

- de werkgevers genieten dezelfde soorten voordelen als de werknemers: veel minder 

verplaatsingskosten, betrouwbaarheid en stiptheid van het personeel, personeel in betere 

gezondheid. 

Het promoten van het te voet gaan is bovendien ook goed voor het milieu (minder hinder en 

vervuiling) en voor de mobiliteit (minder verkeersdrukte). 

 

De werkgevers die het te voet gaan willen promoten voor de 

woon-werkverplaatsingen, moeten rekening houden met een 

aantal criteria waarop de keuze gebaseerd wordt: 

- de af te leggen afstand: 

o te voet gaan is uitstekend voor woon-

werkverplaatsingen van minder dan 2 km; 

o te voet gaan wordt doorgaans aanvaard voor 

verplaatsingen naar bushaltes op minder dan 

300 m, tramhaltes op minder dan 400 m en 

metrohaltes of stations op minder dan 500 m. 

- de veiligheid langs het traject: verkeersveiligheid (gevaarlijke 

oversteekplaatsen, het delen van de weg met andere verplaatsingswijzen, enz.) en de 

veiligheid van personen (verlichting, configuratie van de ruimte, sociale controle); 

- de kwaliteit van het lopen op het traject: soort en staat van het wegdek, verkeersruimte en 

reliëf; 

- de bereikbaarheid: continuïteit van de paden en stedelijke barrières; 

- comfort en netheid: uitrustingen, banken, onderhoud van de voetpaden; 

- kader en landschap: nabijheid van gemotoriseerd verkeer, commerciële bedrijvigheid, 

aanwezigheid van natuurlijke elementen. 
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  Te voet gaan is de 

eerste verplaatsingswijze na 

het traject bij intermodale 

verplaatsingen 

 

Voor de inrichting, het onderhoud en de veiligheid op 

de trajecten kan de werkgever enkel tussenkomen op 

de site van zijn eigen inrichting. Voor de andere 

ruimtes (openbare ruimte) kan hij stappen 

ondernemen bij de beherende overheid. De werkgever 

kan in zijn bedrijfsvervoerplan of communiqués aan de 

werknemers ook hoogwaardige routes of praktische 

verbindingen voor voetgangers aanduiden.  

 

De maatregelen die we hierna voorstellen hebben dus 

hun belang, zowel voor de woon-werkverplaatsingen die enkel te voet worden gedaan als voor de 

intermodale verplaatsingen waarbij een deel van het traject te voet wordt afgelegd. 
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  Slechts 5% van de 

woon-werktrajecten 

van minder dan 5 km 

wordt te voet afgelegd 
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In onze gemotoriseerde samenleving is er vaak te weinig 

aandacht voor de verplaatsingen te voet. Te voet gaan wordt 

aangevoeld als tijdverlies. Motorisatie betekent snelheid, en dus 

een versnelde opname van beelden, landschappen en staten. Te 

voet gaan impliceert een zekere traagheid die ruimte laat voor 

bezinning en diepgang, wat niet altijd past in onze gulzige tijden. 

Het wordt dus tijd dat we tegen de stroom ingaan, de voordelen van 

het te voet gaan aantonen en het imago ervan bijstellen. 

 

De werkgevers beschikken over verschillende manieren om het te voet gaan tijdens woon-

werkverplaatsingen te promoten: sensibiliserings- en communicatiecampagnes en het gebruik van 

krachtige informatiemiddelen. 

 

(a) Sensibiliseringscampagnes  

 

Sensibiliserings- en communicatie- of informatiecampagnes kunnen worden georganiseerd in de 

bedrijven of scholen zelf. Ze richten zich tot de voetgangers (verkeersveiligheid, mogelijke en goed 

begaanbare routes), maar ook tot de automobilisten en andere weggebruikers (respect van de 

verkeerslichten, gevaar van hoge snelheid, agressie achter het stuur en hoffelijkheid ten aanzien van 

andere weggebruikers...).  Deze campagnes zijn des te efficiënter als ze worden begeleid door 

specifieke markante evenementen of acties (ontbijt voor voetgangers, wedstrijd voor de beste 

verdeling van paraplu’s of poncho’s, enz.). 

 

In Ierland namen in 2012 meer dan 4 000 werknemers van 52 inrichtingen deel aan de “Pedometer 

Challenge”, een actie die werknemers aanmoedigt om de auto thuis te laten en te voet naar hun werk 

te gaan. 

In het kader van het Smarter Program, organiseert de Ierse National Transport 

Authority ieder jaar een Pedometer Challenge om de werknemers aan te moedigen 

om intelligente verplaatsingswijzen te kiezen, bijvoorbeeld door de auto thuis te laten 

en te voet te gaan. De deelnemende bedrijven vormen ploegen van 3 tot 6 personen 

waarvan alle leden tijdens de hele duur van de uitdaging (4 weken) een stappenteller 

dragen. De kapitein van de ploeg noteert iedere dag het aantal stappen dat elke 

persoon van zijn ploeg gezet heeft. Met deze wedstrijd vallen er heel wat prijzen te 

winnen. 

Omdat de wedstrijd al vier jaar op rij een positief effect had op de modal shift, werd 

bij de vijfde “Pedometer Challenge” een evaluatie gemaakt. Uit de enquête die werd 

gehouden onder de deelnemers  (24%), kwamen drie belangrijke resultaten naar voor: 

- 97,7 % van de deelnemers was van plan om ook na de uitdaging nog vaker te 

voet te gaan; 

- de Pedometer Challenge had een positief effect op de team spirit; 

- de Challenge verbeterde het moraal en nam heel wat stress weg bij het 

personeel dat te voet naar het werk kwam.  

Bijkomende informatie vindt u hier of zie blz 11 
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In Vlaanderen organiseren enkele basisscholen een “voetgangersexamen” voor de leerlingen van het 

4
de

 leerjaar om na te gaan of ze in staat zijn om zonder begeleiding te voet naar school te komen. 
 

In de Gemeentelijke basisschool Boutersem leren de leerkrachten hun leerlingen om 

zich veilig te voet te verplaatsen. Daarna krijgen de leerlingen enkele dagen de tijd 

om samen met hun ouders te oefenen. Vervolgens leggen ze het examen af op de 

openbare weg. Langs de route van het examen staan volwassen waarnemers op post. 

Om de twee minuten vertrekt er een leerling. De waarnemers noteren of hij de 

obstakels voorzichtig voorbijsteekt of niet. Na het examen krijgen alleen de leerlingen 

die bij alle obstakels voorzichtig waren een diploma dat hen toelaat om zonder 

begeleiding te voet naar school te komen. 

Deze actie stelt zich tot doel: 

- de leerlingen een basiskennis over verkeersveiligheid en de manier waarop ze 

zich op de weg moeten gedragen en zelfvertrouwen bij te brengen; 

- de angst bij de ouders weg te nemen.  

Dat de operatie succes had was te merken aan het toenemende aantal leerlingen die 

alleen naar school komen, dus zonder te worden afgezet door volwassenen met de 

auto. 

Bijkomende informatie vindt u hier of zie blz 11 

  

    

 

(b) Communicatie- en informatiemiddelen 

 

Verschillende informatiemiddelen kunnen het te voet gaan tijdens woon-werkverplaatsingen bij de 

werknemers promoten: plannen, brochures, intranet, enz. Deze middelen moeten: 

- alle voordelen van het te voet gaan benadrukken (zie hoger); 

- objectieve informatie verstrekken over de wandeltijd tussen de inrichting en de winkels en 

tussen de inrichting en de haltes van het openbaar vervoer (met name de stations); 

- in verschillende scenario’s de wandeltijd en kosten berekenen per vervoermiddel dat wordt 

gebruikt voor de woon-werkverplaatsingen. 
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Tijdens de Week van Vervoering in september 2013, dienden bijna 5 500 bedrijven een aanvraag in 

voor “stap—en fietskaarten” met praktische informatie voor voetgangers en fietsen. 

Het Brussels Gewest heeft een “stap- en fietskaart” uitgegeven in pocketformaat die 

de voetgangers- en fietsroutes, de stations van het openbaar vervoer, de Villo- en 

Cambio-stations, enz. aangeeft. Deze kaart is vooral vernieuwend in haar informatie 

voor de voetgangers. De loopafstanden zijn erop aangeduid zodat voetgangers de 

wandeltijd tussen twee punten kunnen ramen.   

Tijdens de Week van Vervoering in september 2013, hebben  bijna  5 500 bedrijven 

een stap- en fietskaart aangevraagd, tegenover 3 300 in 2012. Steeds meer 

werkgevers willen de kaart dus verstrekken aan hun personeel. 

Bijkomende informatie vindt u hier of zie blz 11 

 

 

        



6 

 

Gids voor Goede Praktijken voor een duurzame woon-werkmobiliteit  

februari 2014 – FOD Mobiliteit en Vervoer 

    

4.2 FINANCIËLE STIMU4.2 FINANCIËLE STIMU4.2 FINANCIËLE STIMU4.2 FINANCIËLE STIMULANSENLANSENLANSENLANSEN    

 

Net als voor de andere verplaatsingswijzen, kan de werkgever financiële voordelen bieden aan 

werknemers die te voet naar het werk komen. Deze voordelen kunnen verschillende vormen 

aannemen: vergoedingen voor de verplaatsingen te voet, premies…  

 

De werkgever kan een “voetgangerspremie” toekennen aan werknemers die het geheel of een deel 

van de woon-werkafstand te voet afleggen. Deze premie, waarvan maximaal 370€ belastingvrij is 

voor de werknemer
1
, kan de werknemer aanmoedigen om korte afstanden te voet af te leggen:  

- Voor werknemers die in de buurt van hun werk wonen: als belangrijkste verplaatsingswijze; 

- Voor werknemers die in de buurt van een halte van het openbaar vervoer wonen en 

intermodale verplaatsingen maken om naar hun werk te gaan: als aanvulling op het gebruik 

van het openbaar vervoer (door het voortraject te voet af te leggen) en op de eventuele 

financiële maatregelen die de werkgever al voorziet voor het gebruik van het openbaar 

vervoer. 

 

 

 

Forster, een onderneming gevestigd in Southwark (Londen), lanceerde een mobiliteitsplan om zijn 

werknemers aan te moedigen om vaker te voet te gaan. 

 

De maatregelen omvatten voor de werknemers: 

- 5 minuten bijkomende vakantie per dag dat de werknemers te voet of met het 

openbaar vervoer (pendelaars) naar hun werk kwamen. Op jaarbasis konden ze 

zo  2,5 extra vakantiedagen verdienen; 

- wekelijks een prijs voor de personeelsleden die het meest gelopen hadden; 

- verstrekken van stap- en fietskaarten om het gebruik van alternatieve 

verplaatsingswijzen aan te moedigen. 

 

Dankzij de maatregelen van het mobiliteitsplan won de onderneming in 2009 de prijs 

van de “Best Green Company”  die wordt uitgereikt door de Sunday Times. Na de 

lancering van het plan steeg het aantal personeelsleden van Forster die te voet 

kwamen werken met 15%. 

Bijkomende informatie vindt u hier of zie blz 11  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Infofiche Ecomobiliteit « De alternatieven financieel steunen», BIM, 2013 
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Anton Paar (Graz, Oostenrijk) biedt werknemers die te voet naar het werk komen een  ecologische 

premie aan van één euro per dag. 

 

Anton Paar startte in 2002 verschillende acties om meer duurzame verplaatsingen te 

promoten. Voetgangers die te voet naar het werk komen krijgen een ecologische 

premie van één euro per dag. Deze premie wordt aan het einde van elke maand 

uitgekeerd, samen met het loon. Werknemers die iedere dag te voet komen, kunnen 

zo tot 210 euro per jaar meer verdienen. 

In het kader van dit premiesysteem werd aan de ingang van de inrichting een 

prikmachine geplaatst waarop de werknemers hun gebruikte verplaatsingswijzen 

kunnen registreren. Het apparaat laat toe om dagelijks het aantal fietsers, 

voetgangers, carpoolers, enz. weer te geven, maar ook om de premie te berekenen 

die aan het eind van de maand zal worden uitbetaald voor hun deelname aan het 

mobiliteitsplan. 

Bijkomende informatie vindt u hier of zie blz 11  

 

 

De werknemers van de gemeente Sint-Gillis (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) die te voet komen 

werken, ontvangen daarvoor 30€ per jaar.
2
  

 

Dat bedrag van 30€ per jaar, ook wel de “schoenzoolsubsidie”  genoemd, is bestemd 

voor de aankoop of reparatie van schoenzolen.  Het is een eerder opvallende 

maatregel om het te voet gaan te promoten, het financiële aspect is slechts 

bijkomstig. 

 

 

 

 

 

Vivaqua (Vorst, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) betaalt voor de woon-werkverplaatsingen te voet 

een vergoeding van twee euro per dag.
3
  

 

Vivaqua, dat in 2006 voor zijn technisch centrum Lusambo in Vorst, in de sector van 

de watersanering, het label van “ecodynamische onderneming” kreeg van het BIM, 

biedt een vergoeding van twee euro per dag aan voor werknemers die hun woon-

werktraject te voet afleggen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Diagnose van het woon-wegverkeer in 2008, FOD Mobiliteit en Vervoer  

3
 Infofiche « Ecodynamische onderneming », BIM, 2013 
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4.3 M4.3 M4.3 M4.3 MAATREGELEN OM DE OMSAATREGELEN OM DE OMSAATREGELEN OM DE OMSAATREGELEN OM DE OMSTANDIGHEDEN VOOR VOETANDIGHEDEN VOOR VOETANDIGHEDEN VOOR VOETANDIGHEDEN VOOR VOETGANGERS TE TGANGERS TE TGANGERS TE TGANGERS TE 

VERBETERENVERBETERENVERBETERENVERBETEREN    

 

Deze maatregelen moedigen de werknemers aan om vaker te voet te gaan. Ze hebben betrekking op 

het verstrekken van materiaal, de plaatsing van signaletiek en de organisatie van de 

voetgangersroutes. 

 

(a)  De levering van materiaal 

 

De werkgevers kunnen hun werknemers materiaal leveren of lenen zoals fluohesjes, poncho’s, 

paraplu’s, rugzakken, enz., of uitrustingen die de veiligheid en het comfort van de voetganger 

bevorderen. Het gaat niet om grote investeringen, maar eerder om acties met een symbolische 

waarde die deel uitmaken van het arsenaal van maatregelen waarmee de werkgever duurzame 

mobiliteit bij de woon-werkverplaatsingen kan promoten. 

De bedrijven gebruiken deze kleine persoonlijke uitrustingen vaak als reclamedrager. Ze delen ze uit 

aan hun personeel, maar ook aan de bezoekers, klanten of zakenrelaties. Bedrijven gespecialiseerd in 

“relatiegeschenken” leveren deze met reclame bedrukte uitrustingen in grote hoeveelheden en aan 

zeer concurrentiële prijzen. 

 

(b) De plaatsing van signaletiek 

 

De wandelomstandigheden kunnen worden verbeterd door maatregelen die het comfort en de 

veiligheid van de voetganger bevorderen. 

De signaletiek voor voetgangers is een gids en een faciliteit voor de wandelaars. Het is ook een 

middel om het te voet gaan te promoten en onderscheidt zich door: 

- de inrichting en lokalisatie ten aanzien van de voetgangersweg; 

- de presentatie (leeshoogte, type en formaat van de gebruikte karakters, kleuren, enz.); de 

afstanden worden uitgedrukt in meter (en niet in kilometer) of minuten wandeltijd; 

- de inhoud: de afgebakende trajecten zijn diegene die te voet kunnen worden afgelegd; ze 

houden geen rekening met eenrichtingsverkeer en kunnen verboden zijn voor auto’s (paden, 

parcours door parken of huizenblokken, voetgangersbruggen of voetgangerstunnels). 

 

Heel wat steden hebben op hun grondgebied al een signaletiek voor voetgangers geïnstalleerd, met 

name ten behoeve van de toeristen (musea, hotels en restaurants, opmerkelijke landschappen, enz.). 

Ook inrichtingen kunnen een dergelijke signaletiek opstellen, door bijvoorbeeld aan de uitgang 

borden te plaatsen die de loopafstanden aangeven naar nabijgelegen haltes van het openbaar 

vervoer, het stadscentrum of opmerkelijke landschappen (bijvoorbeeld minder dan 2000 m of 30 

minuten wandelen). 
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Veilige, comfortabele, aangename en goed onderhouden wegen kunnen mensen  aanmoedigen om 

vaker te voet te gaan. Aan de wegbeheerders de taak om de kwaliteit van deze wegen te garanderen. 

Een bedrijf kan slechts onrechtstreeks tussenkomen in de ruimtelijke ordening, maar kan wel het 

nodige doen in zijn eigen vestiging (zie hoofdstuk over de trajecten onderneming-halte van het 

openbaar vervoer). 

 

De bedrijven kunnen zich laten inspireren door de signaletiek voor voetgangers die is voorzien in de 

steden. 

 

In 2010 werd de plaatsing van een signaletiek voor voetgangers uitgetest in 9 Franse 

steden. De wandelroutes werden aangegeven, naast de wandeltijden, de 

loopafstanden,…. 

 

Een enquête die werd uitgevoerd in mei 2011 toonde aan dat: 

- 91% van de mensen de nieuwe signaletiek waardeert; 

- 86% de nieuwe signaletiek nuttig vindt; 

- 16% verklaart dat ze hun gedrag al hebben veranderd door vaker te voet te 

gaan”. 

Bijkomende informatie vindt u hier of zie blz 11 

 

 

Biowanze, dat bioethanol produceert in Wanze (Wallonië), legde voetgangersroutes aan om de 

veiligheid van de voetgangers te garanderen. 

Deze inrichting, gevestigd op een site met zwaar vrachtwagenverkeer, besteedt 

bijzondere aandacht aan inrichtingen voor duurzame verplaatsingswijzen. In dit kader 

legde ze routes aan om de veiligheid van de voetgangers te garanderen. Aanvankelijk 

werden deze routes ontworpen voor rondleidingen (bezoekers, scholen, gemeente, 

…), maar geleidelijk aan werden ze uitgebreid tot de hele site om een gunstige 

omgeving te creëren voor de voetgangers: duidelijke grondmarkeringen en ruimtes 

die goed op elkaar aansluiten. 

Hoewel Biowanze in de eerste plaats een veilig voetgangersverkeer wilde garanderen 

tussen de verschillende eenheden van het bedrijf, draagt de inrichting ook bij tot een 

veilig verkeer van voetgangers tot buiten de site en dus tot een duurzame woon-

werkmobiliteit. 

Bijkomende informatie vindt u hier of zie blz 12 
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(c) Organisatie van de voetgangersroutes 

 

De organisatie van de voetgangersroutes heeft enkel betrekking op scholen die enerzijds de 

verplaatsingen te voet willen promoten en anderzijds de veiligheid van hun leerlingen willen 

garanderen. 

 

In 2013 werden de verplaatsingen te voet gepromoot via het project “L’école au bout des pieds”. De 

vzw Empreinte organiseerde dit project in de basisscholen van tien Waalse gemeenten (Dinant, 

Ecaussinnes, Engis, Herstal, Jalhay, Ohey, Perwez, Rebecq, Doornik en Villers-La-Ville).  
 

 “L’école au bout des pieds” stelt zich tot doel om in de basisscholen een dynamiek op 

gang te brengen opdat de leerlingen vaker te voet naar school zouden komen. Tijdens 

het experiment werden de scholen gewezen op de mogelijkheden om de routes van 

de leerlingen comfortabeler en veiliger te maken: obstakels die ze moeten 

verwijderen, inrichten of vermijden, de nodige veiligheidsinrichtingen, … Deze 

mogelijkheden werden overgemaakt aan de betrokken gemeenten.  

Acties van de vzw Empreinte in de scholen: 

- “Test kiss-and-ride en looproutes; 

- Begeleiding van pedobussen (’s morgens en in de namiddag); 

- Evaluatie van het gebruik van de routes door de leerlingen die deelnemen aan 

het project; 

- Dagelijks tellen van de leerlingen die de kiss-and-ritestrook en de routes 

gebruiken; 

- Uithangen van affiches met informatie over het project en sensibiliseren van 

de bewoners en automobilisten tot meer veiligheid in de schoolomgeving”.  
 

Bijkomende informatie vindt u hier of zie blz 12 
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REFERENTIESREFERENTIESREFERENTIESREFERENTIES    

4.1 Communicatie, sensibilisering en informatie 

(a) Sensibiliseringscampagnes 

 

Smarter Program (National transport Authority Ireland) 

• Website Eltis (The Urban Mobility Portal) : Smarter Travel Workplaces Pedometer Challenge 

2012, Ireland : http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3682 

 

voetgangersexamen  

• Website « Veilig te voet ? » (KUL) : http://faber.kuleuven.be/voetgangersexamen/ 

 

(b) Communicatie- en informatiemiddelen 

 

Stap—en fietskaarten  

• Website Brussel, Duurzame stad : http://www.duurzamestad.be/content/news-

brussels/nieuwe-stap-en-fietskaart-van-mobiel-brussel  

• Website Brussel Mobiliteit :  http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/fiets/fietskaart 

 

4.2 Financiële stimulansen 

 

Foster (mobiliteitsplan) 

• Website Eltis (The Urban Mobility Portal) : Promoting sustainable travel at Forster’s London : 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3634 

 

Voetgangerspremie (Anton Paar GmbH) 

• Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Ile-de-France, IAU (2010) « Fiches PDE 

Europe ». http://www.promobilite.fr/files/2009/11/fiche_pde_autriche.pdf 

 

4.3 Maatregelen om de omstandigheden voor voetgangers te verbeteren 

(b) De plaatsing van signaletiek 

 

Signaletiek voor voetgangers (Steden in Frankrijk)  

• Dossier documentaire (club Ecomobilité France Chine (2013): « Semaine européenne de la 

mobilité ». http://www.urba2000.com/club-ecomobilite-DUD/IMG/pdf/2013thns-

carfreeday-frenchversion.pdf  
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Biowanze (legde voetgangersroutes) 

• Milieueffectenrapport Biowanze, BRAT (2013).  

 

(c) Organisatie van de voetgangersroutes 

 

L’école au bout des pieds 

• Website : http://www.empreintesasbl.be/activites/ebp/ 

• Video : 

http://www.youtube.com/watch?v=b8q9412soeQ&context=C3477aa8ADOEgsToPDskLqctEb

ORpg6IgAgdLTyjPw 

Persartikel : http://www.empreintesasbl.be/files/images/EBP/11-COM-RP-EBP-DH-mars.jpg 

 


