
s BEGIJNENDIJK 
1 | LIERSESTEENWEG Smal fietspad
langs drukke gewestweg. 
2 | BAALSESTEENWEG Er zitten te-
veel putten in het fietspad. 
3 | DORPSSTRAAT Smal en slecht
onderhouden, wachten op nieuwe
fietspaden. 
4 | SLEUTELBAAN EN PLANKEBRUG
Oude fietspaden, onveilig. 
5 | KLEINE STEENWEG Slecht on-
derhouden pad aan drukke straat.
(ggh)

s BERTEM 
1 | DORPSSTRAAT Drukke en
smalle weg zonder fietspaden. 
2 | EGENHOVENSTRAAT Fietspad
met verzakte tegels en overwoeke-
rend gras.
3 | MEERBEEKSESTEENWEG Oud
fietspad met spleten tussen beton-
platen. Ook steentjes en modder.
4 | NIJVELSEBAAN Smalle weg met
slechte zichtbaarheid door vele
bochten (Korbeek-Dijle). (wbb) 
5 | BOSSTRAAT Straat zonder fiets-
paden, wel brede voetpaden,
drempels en bloembakken. (wbb) 

s BIERBEEK 
1 | LOVENJOELSESTRAAT Het fiets-
pad ter versmalt ter hoogte van
huis nummer vier waar een muur
overhelt. 
2 | HOOGSTRAAT Ter hoogte van
de Smisstraat stopt het fietspad. Je
moet de weg op.
3 | VENGERSTRAAT Het nieuwe
fietspad in de Vengerstraat stopt
zowat vijftig meter voor het kruis-
punt met de Pastoriestraat. 
4 | KORBEEK-LOSESTRAAT Het
fietspad in de Korbeek-Losestraat
stopt honderd meter voor de
spoorbrug. 
5 | NEERVELPSESTRAAT Het fiets-
pad eindigt aan de gemeentegrens.
(ero) 

s BOORTMEERBEEK
1 | BREDEPLEINSTRAAT Heel slech-
te staat, vanaf de Provinciebaan in
Haacht. 
2 | OUDESTRAAT Verlengde van de
Bredepleinstraat in heel slechte
staat. Verbetering uitgesteld tot
2013. 
3 | LAARSTRAAT Betonblokjes zijn
verschoven, fietsbanden kunnen
er tussen.
4 | HEVERBAAN De betonplaten
zijn verzakt of gescheurd.
5 | BIESTSTRAAT (Vanaf de spoor-
lijn tot de Leuvensesteenweg)
Fietspad uit slechte plaveien. Op
de Leuvensesteenweg is de strook
is amper de naam fietspad waar-
dig. (dbp)

s BOUTERSEM
1 | GEWESTWEG N3 In Roosbeek
ligt een gevaarlijke smalle fiets-
strook afgebakend met een witte
onderbroken lijn. 
2 | KUMTICHSESTRAAT Langs deze
drukke weg ligt er nergens een
fietspad. 
3 | MALENDRIES Buiten de be-
bouwde kom geen fietspad. 
4 | VERTRIJKSESTRAAT Geen fiets-
pad, zelfs geen voetpad, aan de
school, de kerk, het buurthuis. 
5 | LUBBEEKSESTRAAT Nergens
een fietspad, zelfs niet in de buurt
van de drukbezochte school. (fg)

s GEETBETS 
1 | WEG OP HALEN Inbegrepen Kas-
teellaan/Borgloonstraat. Verou-
derde, verzakte smalle fietspaden. 
2 | KASTEELLAAN Vanaf de grens
met Rummen in slechte staat. 
3 | WARANDE EN TUINWIJK Fiets-
paden ontbreken waar jonge ge-
zinnen wonen. 
4 | CENTRUM Drinkteil, Steen-
straat, Dorpsstraat. Geen fietspa-
den. 
5 | OVERBEEK/BERGEN/NIEUW-
DORP Smalle wegen, geen paden.
(ppg) 

s GLABBEEK
1 | ZUURBEMDE Door onduidelijke
rijrichting rijden auto’s op het fiets-
pad.
2 | STEENBERGESTRAAT Voorgevels
van huizen staan te dicht tegen het
fietspad.
3 | MEENSELBEEKSTRAAT Het fiets-
routenetwerk kruist de gevaarlijke
Tiensesteenweg.
4 | BOESLINTER Fietspaden eindi-
gen bruusk aan de Pepinusfort-
straat.
5 | TIENSESTEENWEG Pad langs
provincieweg is erg verhakkeld.
(be) 

s HAACHT
1 | RIJMENAMSESTEENWEG Het be-
pad is te smal om als dubbelrich-
tingsfietspad te fungeren. Erg hob-
belig en niet-vrijliggend. 
2 | MORTELSTRAAT Noch fietspad,
noch voetpad. Veel zwaar verkeer. 
3 | WERCHTERSESTEENWEG-BRUG-
STRAAT Zeer hobbelig. Overhan-
gende takken. 
4 | ZOELLAAN Tussen de Langer-
heide en de rotonde op vele plaat-
sen verzakt. 
5 | VAARTDIJK Op de Vaartdijk,
van brug tot Kapelleweg, geen
fietspad. Veel zwaar verkeer. (dbp)

s HOEILAART
1 | A.BIESMANSLAAN Tussen Kol-
dam en Waversesteenweg, paden
schots en scheef. 
2 | KASTEELSTRAAT Op te veel
plaatsen verzakt. 
3 | TERHULPSESTEENWEG Een smal
fietspad zonder buffer. 
4 | JEZUS-EIKSESTEENWEG De fiets-
suggestiestroken zijn onduidelijk. 
5 | MOLENSTRAAT EN V.MARCHAND-
STRAAT De fietsers rijden op de
weg. (wfh)

s KORTENAKEN 
1 | SCHANSSTRAAT Richting Geet-
bets, aan rechterkant vanaf de Hei-
destraat, in zeer slechte staat. 
2 | KRAWATENSTRAAT Klimmen
vanuit het Velpedal op verzakte
fietspaden aan weerszijden. 
3 | BLIJSTRAAT, KLIPGAARDE-
STRAAT, HOELEDENSEBAAN Geen
of in slechte staat. (ppg) 

s LINTER
1 | STATIONSSTRAAT De verbin-
dingsweg Drieslinter-Melkwezer
wacht al jaren op fietspaden. 
2 | LANDENSTRAAT Gevaarlijke
weg van Orsmaal naar Landen
zonder fietspaden. 
3 | GELDENAKENSTRAAT Verbindt
Orsmaal met Overhespen. Zonder
fietspaden. Risicovolle weg.
4 | KWADEPLASSTRAAT Leidt naar
de drukbewoonde nieuwe woon-

wijk Kwadeplas in Neerlinter.
Wacht op realisatie. 
5 | GALERIJSTRAAT Geen fietspa-
den. Melkwezer-Helen-Bos. (ppg) 

s ROTSELAAR 
1 | AARSCHOTSESTEENWEG Slechts
een fietspad aan één zijde van deze
drukke gewestweg. 
2 | PROVINCIEBAAN EN STATIONS-
STRAAT Enkel een fietsstrook zo-
dat wagens rakelings langsrijden. 
3 | STEENWEG OP HOLSBEEK Druk-
ke weg met fietsstrook vooral door
schoolkinderen gebruikt. 
4 | VLEUGTWEG EN HEIRBAAN Veel
gebruikt door fietsers die het er
zonder fietspad moeten stellen. 
5 | HAACHTSESTEENWEG Smal aan-
liggend fietspad langs drukke ge-
westweg. (ggh)

s SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 
1 | STATIONSWIJK Putten in de weg
en dus ook plassen (Testelt).
2 | BASILIEKLAAN Ter hoogte van
De Vlaspit, net voor een wegver-
smalling, houdt het fietspad op. 
3 | ERNEST CLAESSTRAAT Fietsers
op de rijweg in het centrum van Zi-
chem. 
4 | VOSSEKOTSTRAAT Drukke
straat met enkel fietssuggestiestro-
ken. 
5 | TEEKBROEK Aan de Teekbroek
ligt een school maar geen fietspad.
(ibo) 

s TERVUREN 
1 | TERVURENLAAN Oud fietspad
langs weg waar men 90 mag rijden.
2 | SMISSTRAAT Smalle straat met
slecht wegdek zonder fietspad. 
3 | LEUVENSESTEENWEG Geen
voorzieningen voor fietsers. Het
fietspad uit Leefdaal stopt aan de
grens met Vossem. 
4 | HOORNZEELSTRAAT Geen fiets-
pad op drukke weg door centrum.
5 | STATIONSSTRAAT Oud fietspad
met verzakte tegels. (wbb) 

s TIENEN
1 | DIESTSESTEENWEG Er is geen
fietspad tussen de Deelberg en de
Kabbeeksepoort.
2 | OPLINTERSESTEENWEG Er is
geen fietspad op het door leerlin-
gen veel gebruikte gedeelte tussen
de rotonde en de Oplintersepoort.
3 | KABBEEKSEPOORT Waar negen
straten in de buurt van drie scho-
len bijeenkomen, hebben fietsers
nauwelijks zicht op het drukke
verkeer.
4 | KUMTICH Wirwar van kruis-
punten en straten, gevaarlijk voor
fietsers.
5 | OPLINTER Aan de school is er
geen plaats voor fietspaden. (be) 

De knelpunten per gemeente

Jos Peeters en Bart Janssens van de Aarschotse Fies-
tersbond zijn niet verbaasd de Leuvensesteenweg te-
rug te vinden op de lijst van slechte fietspaden in ons
Fietspadenrapport. ‘Ik fiets elke dag van en naar mijn
werk over de Leuvensesteenweg’, vertelt Bart. 
‘Er zijn stukken waarop je echt bijna van je fiets da-
vert. De blokjes zijn her en der verzakt, waardoor er
op sommige plaatsen diepe putten ontstaan zijn. In
oktober vorig jaar hebben we met de fietsersbond
overigens een comfortaudit gedaan op de Aarschotse
fietspaden. De Leuvensesteenweg kwam daar vrij be-
roerd uit.’ 
De Fietsersbond schuimde de fietspaden af met een
meettoestel dat hen per pad een trillingscoëfficiënt
bezorgde. Hoe hoger het getal, hoe slechter het fiets-
pad. 
‘De Leuvensesteenweg had een trillingscoëfficiënt
van 34’, zegt Bart. ‘Omgerekend naar een waarde op
tien, geeft het een score van 0/10. Eigenlijk is zo’n
fietspad niet meer berijdbaar. Weinig Aarschotse
fietspaden doen slechter, zandwegen buiten be-
schouwing gelaten.’ 
Ook Jos Peeters is niet bepaald in zijn nopjes met het
fietspad aan de Leuvensesteenweg. ‘Eigenlijk zijn
blokjes geen ideaal materiaal om een fietspad mee
aan te leggen. Je krijgt in de loop der jaren overal ver-
zakkingen, waardoor er bij regenweer plassen ont-
staan. Bovendien kan je door die kuilen makkelijk ten
val komen. Een fietspad moet je in beton of asfalt gie-
ten.’ (ibo)

3 Aarschot
Leuvensesteenweg
scoort nul op tien

Het fietspad aan de Leuvensesteenweg is er niet te
best aan toe. De betonblokjes zijn op verschillende
plaatsen verzakt, waardoor fietsers flink door el-
kaar geschud worden. Bij regenweer ontstaan er
bovendien plassen. De Fietsersbond deed een test
en gaf een nul op tien.

Jos Peeters en Bart Janssens: ‘Een goed fietpad moet vergt asfalt of
beton’. ©Jef Collaer

ONLINE

U vindt nog meer voorbeelden
van slechte fietspaden uit uw
gemeente op
www.nieuwsblad.be/fietspad. 
Kent u nog een slechter fiets-
pad in uw buurt? Wilt u reage-
ren op deze selectie?
Surf naar de website en geef
uw mening. 
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