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Wat is de bereikbaarheid vanuit de multimodale 

knooppunten voor de fietsende reiziger in de 

stad Antwerpen? 

 

De steden worden alsmaar populairder en de 

bevolking groeit maar aan. Voor de stad 

Antwerpen is dit ook van toepassing met het 

stijgende aantal inwoners, studenten op de 

verschillende hogescholen en universiteiten en de 

toerist die graag de stad komt bezoeken. Om een 

stad bereikbaar te houden is het noodzakelijk om 

te kijken naar andere vervoermiddelen dan de 

auto. Uit ervaring en nieuwsberichten van files 

weten we dat Antwerpen zeker niet elk uur van de 

dag goed te bereiken is met een auto. Anno 2018 

spreekt men dan ook veel over ketenmobiliteit, en 

niet meer strikt over één vervoermiddel waarmee 

men zich van punt A naar B verplaatst. De 

overstap van dat ene vervoermiddel naar het 

andere gebeurt op de zogeheten multimodale 

knooppunten. In de stad Antwerpen zijn er 22 

knooppunten verdeeld over drie niveaus. Deze wil 

de stad graag laten uitgroeien tot volwaardige 

superschakels. Gezien het feit dat de 
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Aanpak 
Als start wordt het onderzoeksgebied 

afgebakend en de knooppunten vergroot met 

een buffer van 500 meter om de verschillende 

verkeersmodi per knooppunt te bundelen. De 

fietsende reiziger wordt in drie 

reizigersprofielen ingedeeld, namelijk de forens, 

student en toerist. Ieder profiel heeft zijn eigen 

voorziening in de stad die men moet kunnen 

bereiken, of de betreffende voorzieningen al 

dan niet als open data beschikbaar zijn speelt 

een rol in de keuze. Door per profiel via de GIS-

software ArcGIS pro af te toetsen hoeveel en  

 

 

knooppunten een belangrijke speler worden voor 

de fietsende reiziger in het voor- en natransport 

moet het bereik vanuit de knooppunten goed 

zitten. 

‘Wat is de bereikbaarheid vanuit de multimodale 

knooppunten voor de fietsende reiziger in de stad 

Antwerpen?’ Een onderzoeksvraag waar een 

analyse uit volgt die gebruikt kan worden om 

beleidskeuzes te maken rond de fietser en 

multimodale knooppunten. Het onderzoek komt 

ook van pas om potentiële stadsontwikkeling te 

staven. De analyses zijn uitgevoerd door gebruik te 

maken van open data in een geografisch 

informatiesysteem. 
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Onderzoek door het gebruik van open data in GIS analyse 
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“De achtervolging op onze 

Noorderburen is door de 

stad Antwerpen al ingezet, 

en met dit onderzoek haalt 

de stad ze misschien vlak 

voor de finish nog in.” 

De hoogste scores of deze die de beste 

bereikbaarheid kunnen verwezenlijken naar 

verschillende voorzieningen zijn oplopend per 

niveau; Nationale bank, Opera en Centraal station. 

De in dit geval laagste bereikbaarheid per niveau 

vanuit het knooppunt naar de voorzieningen zijn 

station Ekeren, station Hoboken-polder, P&R 

Wommelgem en Berchem station.  

 

De knooppunten binnen één niveau en tussen de 

verschillende niveaus kennen behoorlijk wat 

overlapping waardoor het vaak om dezelfde 

specifieke voorzieningen gaat die men kan 

bereiken. Het grootste gedeelte van de 

knooppunten ligt dan ook gesitueerd in het hart 

van de stad waardoor de buiten liggende 

districten tekort worden gedaan.  

Specifiek het havengebied dat niet bereikbaar is 

via een multimodaal knooppunt, ook het deel van 

het havengebied liggend in het district Antwerpen 

is beperkt bereikbaar via één knooppunt. De 

districten Borgerhout en Wilrijk hebben geen 

enkel multimodaal knooppunt dat binnen hun 

district grenzen valt. 

 

De stad Antwerpen wil de zogeheten 

superschakels gaan ontwikkelen als fietswissel, 

maar  na deze analyse kan de vraag gesteld 

worden of dit wel zo zinvol is vanuit een deel van 

de P&R-knooppunten. Gezien het feit dat de 

afstanden voor toeristen en studenten naar de 

specifieke voorzieningen vaak buiten de buffer 

van twee kilometer vallen. Voor een werknemer 

kan het wel een mooie aanvulling zijn wanneer er 

voldoende Velo-fietsen beschikbaar zijn en hij of 

zij er zijn fiets veilig kan neerzetten. De vraag is 

natuurlijk of het aantal reizigers opweegt tegen 

de investering. Er kan wellicht beter gekeken 

worden naar de optimalisering van de andere 

multimodale knooppunten. Een andere optie is 

het creëren van multimodale knooppunten of 

superschakels op beter gelegen locaties zoals 

bijvoorbeeld de Groenplaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de baas. Om het aandeel van de auto terug te dringen 

en de stad Antwerpen tot een wereldfietsstad te maken 

 

Daarnaast dienen deze knooppunten optimaal te 

functioneren voor een fietswissel. Welke 

knooppunten daarin een prioriteit spelen of beter 

buiten beschouwing worden gelaten voor de 

fietser valt duidelijk op te maken uit dit 

onderzoek. De knooppunten met weinig 

voorzieningen kunnen daarentegen wel 

mogelijkheden bieden voor stads- of 

projectontwikkelaars. 

 

De achtervolging op onze Noorderburen is door 

de stad Antwerpen al ingezet, en met dit 

onderzoek haalt de stad ze misschien vlak voor 

de finish nog in. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stad Antwerpen is duidelijk bezig om een 

beter fietsklimaat uit te rollen, de in dit 

onderzoek gecreëerde datalagen vormen een 

extra hulpmiddel voor de verbetering en 

ontwikkeling van de knooppunten. De datalagen 

kunnen daarom een hulpmiddel zijn om de fiets 

als vervoermiddel naar een hoger percentage te 

krijgen.  

Het onderzoek kan bijvoorbeeld gehanteerd 

worden om bedrijven specifieker aan te spreken 

op het gebruik van de fiets. In de analyse is het 

mogelijk om te bekijken in welke statistische 

sectoren er bedrijven zijn gelegen die eenvoudig 

te bereiken zijn met de fiets. 

Ondanks verschillende initiatieven voor de fiets is 

de auto bijvoorbeeld rond het Sportpaleis nog 

steeds de baas. Om het aandeel van de auto terug 

te dringen en de stad Antwerpen tot een 

wereldfietsstad te maken dienen verdere 

stadsontwikkeling rondom de multimodale 

knooppunten te gebeuren. Het grootste aandeel 

van de voorzieningen dient zich binnen een 

fietsende bereikbaarheid vanuit een multimodaal 

knooppunt te vinden. 

 

 

 


