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FIETSERS ZIJN VOGELVRIJ
s GENT Fietsen is gezond, maar soms riskeer je lijf en leden. In Vlaanderen rijd je immers lang niet altijd over
afgescheiden fietspaden en mooi geasfalteerde boulevards. Meer dan eens moet je putten, plassen en vooral
auto’s overwinnen. Sommige kruispunten of fietspaden getuigen van weinig fietsvriendelijkheid. Onze repor-
ters doorkruisten op hun tweewieler de hele stad en selecteerden de drie zwartste fietspunten in Gent.

doe heel veel verplaatsingen met
de fiets. Bij de heraanleg van het
kruispunt is totaal geen rekening
gehouden met fietsers. Neem nu
de oversteekplaats aan de Kas-
teellaan. Daar moeten zich om de
vijf seconden fietsers en voetgan-
gers tussen het autoverkeer wrin-
gen. Ze hadden daar veel beter
verkeerslichten geplaatst.’
‘Je moet als fietser altijd heel
voorzichtig zijn’, vult Marc An-
dries aan. Hij heeft er al een hele
fietstrip op zitten. Marc woont in
de Dendermondsesteenweg,
maar werkt in Mariakerke. ‘Het
stuk tussen de Kasteellaan en de
Dendermondsesteenweg is zeker
verbeterd. Daar mag je nu met de
fiets in twee richtingen. Het fiets-
pad is er een stuk breder gemaakt
en het is met hekken afgeschei-
den van de rijweg. Maar zelfs
daar blijft het gevaarlijk. Ik ben er
al een keer bijna van de sokken
gereden door een bus die afsloeg
naar de parking van het station.
De chauffeur had mij niet opge-
merkt en begon mij nog uit te
schelden ook.’
(dih)

Stel, je komt als fietser uit Dok
Zuid en je wil naar de Koopvaar-
dijlaan. Doe je het reglementair,
dan moet je de hele Dampoort-ro-
tonde rond. Tel even mee, je moet
achtereenvolgens over de kruis-
punten met de Dampoortstraat,
de Hagelandkaai, de Schoolkaai,
de Kasteellaan, de Dendermond-
sesteenweg, de Land van Waas-
laan en de Antwerpsesteenweg
voor je aan de Koopvaardijlaan
arriveert. Dat zijn acht kruispun-
ten en dan rekenen we de oprit
naar het Dampoortstation nog
niet mee. Geen gevaarlijker plaats
in Gent om te fietsen dan het
Dampoortkruispunt.
‘En ik moet kom hier zowaar drie
à vier keer per dag voorbij’, zucht
dappere fietsster Ester. ‘Ik woon
aan de Dampoort en werk in de
stad. Een auto heb ik niet, dus ik

Wil je als fietser van Dok Zuid
naar de even verderop gelegen
Koopvaardijlaan, dan moet je
maar liefst acht straten overste-
ken om daar te geraken. Voor de-
butanten is het complexe Dam-
poort-kruispunt pure horror.

‘Dit is pure horror voor debutanten’
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Ester: ‘Bij de heraanleg van dit kruispunt is totaal geen rekening gehouden met fietsers.’ ©fvv

vooral zaak om oogcontact te zoe-
ken en hopen dat de bewuste
chauffeur de situatie een beetje
kent. 
Meteen erna komt het tweede ge-
vaar, want je krijgt wel groen, maar
niet helemaal. In het midden van
de drukke baan moet je nogmaals
wachten op het groene licht. Ook
dan moet je durven, want terwijl
het fietserslicht op groen staat,
krijgen de voetgangers een rood
licht. 
‘Totaal onoverzichtelijk’, zegt lera-
res Anne Angenon, die er bijna da-
gelijks rijdt. ‘Hier is het altijd bij-
zonder gevaarlijk en je moet een
beetje overal tegelijk kunnen kij-
ken want de verkeerssituatie ver-
andert snel. Voor je het weet is het
weer groen voor een andere

stroom auto’s of moet je opletten
voor de tram die ook al op een an-
der moment groen krijgt. Zowel
hier, als langs de Brusselsesteen-
weg in Ledeberg is het heel moei-
lijk fietsen.’ 
Wat zou dan de oplossing kunnen
zijn? ‘Het ideale scenario zou zijn
dat ze de fietsen onder de brug la-
ten rijden, dan zijn alle problemen
meteen opgelost’, zegt Anne.
‘Maar goed, ik zal niet te veel kla-
gen want de stad levert elders wel
veel inspanningen voor de fiet-
sers.’
‘Toch nog een ding: er moet wat
gedaan worden aan al dat glas op
de fietspaden want wij rijden thuis
alle vier met de fiets en door dat
glas hebben we enorm veel lekke
banden.’ (frv) 

Wie aankomt, moet eerst al oplet-
ten van de fietsers die van de lin-
kerkant komen. Daarna hoop je
dat er genoeg plaats is aan het ver-
keerslicht, zoniet blokkeer je met
je fiets de doorgang voor de andere
fietsers. Als het licht op groen
komt te staan, ben je nog niet vei-
lig. Op dat moment is het namelijk
al een tijdje groen voor de wagens
die van achter je komen en naar
rechts willen afslaan, richting oprit
van de autosnelweg. Hier is het

Wie uit de stad komt gereden via
de Sint-Lievenslaan en de druk-
ke Sint-Lievenspoort wil overste-
ken, doet er goed aan om eerst
eens de situatie vanop een af-
stand te bekijken.

‘Een batterij onoverzichtelijke verkeerslichten’ 

Anne Angenon: ‘Het is vooral zaak om oogcontact te zoeken met de
autobestuurders en hopen dat ze de situatie een beetje kennen.’ ©gia
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