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MIX-wijken 

Een MIX-wijk is een wijk binnen de bebouwde kom waar het prettig en veilig 

fietsen is zonder fietspaden. Dat kan een zuivere woonwijk zijn, een meer 

gemengde wijk of een centrum. In elk geval is het een gebied waar het algemeen 

goed toeven is en waar een prettige mix van activiteiten zijn plek vindt op straten 

en pleinen.  

 



Voetgangersaanpak verankerd in mobiliteitsbeleid
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Start Duur Inhoud

13h30 15 min
Brainstorm hemel-hel

Instructies wandeling

13h45 60 min Wandeling

14h45 15 min Debriefing

15h 30 min Presentatie

15h30 15 min Debat



De kwaliteit van de 

voetgangersbeleving



Stadswandeling: voetgangersbeleving
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Tools: audit voetgangersroute
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G
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Beweging en rust
Verplaatsen / verblijven

staan / zitten

alleen / samen

Noodzakelijke 

activiteiten
stappen, wachten op OV, 

werken …

Keuzeactiviteiten
flaneren, praten, eten, 

drinken, lezen, 

observeren, muziek 

beluisteren…

G
e
m

a
k

Vlot
bewegingsvrijheid

= geen obstakels / 

barrières (tijdelijk of 

permanent), wachten, 

omwegen

Ontspannen
looproutes logisch en 

leesbaar

= geen frustratie, geen 

improvisatie

G
e
n

o
t

Verrassingen
animatie, landschappelijk 

element, speelse ingreep

Openingen
tussenruimten (terras, 

voortuin)

actieve gevels 

(uitstalramen, zichtbare 

activiteiten)

doorsteken (vrije toegan, 

passages…)

Uitrusting
rustmogelijkheden, 

informatie, schuilen, 

diensten (fontein, vuilbak, 

toilet…)

Meetbare kwaliteiten 

van een verleidelijke looproute – gebruik, gemak, genot



Integraal voetgangersbeleid



De voetganger als actieve weggebruiker
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Zwak Traag Zacht Actief

Snel

Prettig

Vrij

Open



Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voetgangersplan – ‘meer mensen verleiden tot vaker en verder stappen

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/voetgangersplan-nl-web_0.pdf

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/voetgangersplan-nl-web_0.pdf


Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voetgangersplan – ‘meer mensen verleiden tot vaker en verder stappen
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STRATEGIE

Integraal 

beleid

PARTICIPATIE

Stadswandelingen 

met bewoners

LITERATUUR

Kennis over 

voetgangersbeleid

BENCHMARKING

5 inspiratiesteden



Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voetgangersplan – ‘meer mensen verleiden tot vaker en verder stappen
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Sneltoets voetgangersbeleid
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Richtlijnen voor 

voetgangerskwaliteit



Publicatie Go10

Een handboek en een inspiratieboek voor alle actoren en planprocessen

Ruimtelijke 
ordening, 

stedenbouw, 
openbare ruimte

Planologen, 
stedenbouwkundigen, 

Adviesbureaus

Richtschema’s,

Gemeentelijke 
Ontwikkelingsplannen

Bestemmingsplanen

Mobiliteit

Verkeersontwerpers

CEMA en technici bij 
gemeenten

OV-aanbieders

Gewestelijk 
mobiliteitsplan

Gemeentelijk 
Mobiliteitsplan

Ontwerpprojecten

Stakeholders

Verenigingen

Socio-economische 
actoren

Consultatie

Participatie

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm3-voetgangersvriendelijke-stad.pdf

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm3-voetgangersvriendelijke-stad.pdf


Publicatie Go10

Omslag naar 2 schaalniveaus: wijk en straat / plein



Go10 – Wandelbare wijken

Verkeersbeheersing



Go10 – Wandelbare wijken

Verkeersbeheersing



Go10 – Wandelbare wijken

Netwerk



Genève



Genève



Go10 – Wandelbare wijken

Netwerk



Go10 – Wandelbare wijken

Netwerk



Go10 – Wandelbare wijken

Hoofdroutes - verplaatsingskwaliteit



Go10 – Wandelbare wijken

Hoofdroutes – belevingskwaliteit



Go10 – Wandelbare wijken

Integrale toepassingen

Projet PAVE – 19 communes (2014-2018)



Go10 – Straten en pleinen voor voetgangers

Verblijfsgebieden



Go10 – Straten en pleinen voor voetgangers

Doortochten van kernen





Go10 – Straten en pleinen voor voetgangers

Oversteken



Go10 – Straten en pleinen voor voetgangers

Universeel comfort



Go10 – Straten en pleinen voor voetgangers

Universeel comfort
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Go10 – Straten en pleinen voor voetgangers

Universeel comfort




