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Bewegwijzering Brussels fietsknooppuntennetwerk van start gegaan 

De week van de mobiliteit in Brussel (van 16 tot en met 22 september) luidt de start in van de 

bewegwijzering van het nieuwe fietsknooppuntennetwerk. De eerste borden staan er al. Tegen 

het einde van het jaar is het hele netwerk bewegwijzerd. Dan heeft het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest zijn eigen, zichtbare, fietsknooppuntennetwerk.  

Het begrip knooppunten is afkomstig uit Limburg. In de rest van Vlaanderen, in Wallonië en in onze 
buurlanden zijn de fietsknooppunten intussen ingeburgerd. Een groep vrijwilligers vond dat 

Brussel niet kon achterblijven. In 2020 lanceerden ze een digitaal netwerk van fietsknooppunten 

onder de naam bikenode.brussels. Nu komt er dus ook een fysieke bewegwijzering. 

Van knooppunt naar knooppunt 

visit.brussels, verantwoordelijk voor de promotie van het toerisme in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, kreeg de opdracht om de fysieke bewegwijzering in het leven te roepen, Brussel Mobiliteit 

nam de financiering op zich en deelde de nodige technische expertise. De bordjes langs de routes 

moeten ervoor zorgen dat fietsers niet naar hun scherm hoeven te kijken en volop kunnen genieten 
van hun rit. 

In totaal gaat het om meer dan 65 knooppunten over 220 km. Fietsers kunnen hun eigen route 
uitstippelen met behulp van een applicatie (RouteYou, Fietsknoop, etc.). Daarnaast kan je ook een 
beroep doen op een aantal thematische routes. Die worden door visit.brussels uitgewerkt samen 
met de vereniging ProVélo. Bedoeling is om bezoekers Brussel op een andere manier te laten 
ontdekken.  
 
De eerste bordjes 

Eerst werd er onderzocht waar de fietsknooppunten moesten komen. Daarna volgde de fase van de 

vergunningen en de plaatsing van de eerste borden. Speciale aandacht ging uit naar het maximaal 

gebruik maken van de (vele) bestaande palen in de stedelijke omgeving. Terwijl meer dan 2200 
borden worden geplaatst, komen er minder dan 30 nieuwe ondersteuningen. De cijfers die bij de 

knooppunten horen, worden in het groen afgebeeld. Ze zijn nauwelijks 20 cm breed en vormen dus 

geen hinder voor andere gebruikers. Ook in het bos komen de borden niet in conflict met andere 
bewegwijzering. Tegen het einde van het jaar kunnen fietsers dankzij het eenvoudig bewegwijzerd 

netwerk van knooppunt naar knooppunt.  

Decentralisatie van het toerisme 

Het netwerk strekt zich uit over het hele gewest. Fietsers worden zo aangemoedigd om toeristisch 

interessante plekken te ontdekken in alle Brusselse gemeenten. Dankzij het knooppuntennetwerk  



 

 

 

krijgen de vele groene ruimten van het gewest bijzondere aandacht. Bedoeling is om fietsers bij 

voorbeeld te laten kennismaken met de Groene Wandeling of het Zoniënwoud. Dit past in de 
strategie van visit.brussels om de actieve mobiliteit in Brussel bij toeristen te promoten. Daarnaast 

ondersteunt het de strategie van visit.brussels rond de decentralisering van het toerisme. Dat moet 

ervoor zorgen dat toeristen niet alleen de populaire trekpleisters in het stadscentrum opzoeken 
maar zich ook begeven naar de perifere wijken van het gewest.  

Teamwork 
 
Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is bijzonder tevreden 
met de komst van het fietsknooppuntennetwerk: « De duizenden borden die momenteel worden 
geplaatst en voor 220 km fietsroutes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgen, vormen een 
onmiskenbare, extra troef voor het toerisme. Deze nieuwe ‘attractie’ draagt ook bij tot de 
uitwerking van een meer duurzaam toerisme, een van de prioriteiten van de regering tijdens deze 
legislatuur. Ik kan dus niet anders dan bijzonder tevreden zijn met de realisatie van deze 
knooppunten. » 
 
Ook minister van mobiliteit Elke Van den Brandt is opgetogen: “Ik verheug me over de komst van 
de bewegwijzering van de fietsknooppunten, die een belangrijke nieuwe aanwinst zullen zijn voor 
het groeiende aantal fietsers in ons Gewest. Bezoekers worden uitgenodigd om zich te laten 
verrassen door het Brusselse erfgoed en de groene ruimten langs het fietsnetwerk. Bovendien 
wordt het erg eenvoudig om een route te plannen en te volgen binnen het Gewest of over de 
gewestgrenzen heen, of je nu van Brugge naar Brussel wil fietsen of een mooi ritje wil maken van 
Evere naar Etterbeek. Ik wil alle oorspronkelijke vrijwilligers en initiatiefnemer Tanguy De Lestré 
van BikeNode.Brussels bedanken want twee jaar na hun eerste is het fietsknooppuntennetwerk een 
realiteit op het terrein dankzij een unieke samenwerking tussen de gewestelijke diensten en de 
gemeenten.” 
 
De Brusselse regering en Brussel Mobiliteit steunden visit.brussels bij de uitvoering van het 
project, dat in overleg met Leefmilieu Brussel, de 19 gemeenten, Sibelga en urban.brussels gebeurt. 
Ook Toerisme Vlaams-Brabant was betrokken bij de uitrol om de twee netwerken perfect op elkaar 
te laten aansluiten.  
 
Meer info over het fietsknooppuntennetwerk vind je op 
https://www.visit.brussels/nl/bezoekers/plan-je-trip/fietsknooppuntennetwerk 
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visit.brussels: Jeroen Roppe, +32 476 61 60 99, j.roppe@visit.brussels 



 

 

 
 
 


