
GENTBRUGGE BRUG Geen afschei-
ding tussen fietspad en rijweg. Als
er een bus uit de tegenovergestelde
richting komt, moet de automobi-
list uitwijken en over het fietspad
rijden.
ANTWERPSESTEENWEG Tussen de
Grondwetlaan en de Dampoort is
de parkeerruimte voor de auto’s te
smal. Fietsers moeten er slag om
slinger uitwijken op de rijweg.
DE PINTELAAN Auto’s die het UZ
verlaten, moeten op het fietspad
gaan staan om een zicht te kunnen
hebben op het aankomend ver-
keer. 
PAPEGAAISTRAAT-ANNONCIADEN-
STRAAT Combinatie kasseien en
tramsporen is levensgevaarlijk
voor fietsers, zeker als het heeft ge-
regend. Er is een parallelle route
via Theresianenstraat, Schouwve-
gersstraat en Wellingstraat, maar
die wordt heel slecht aangeduid.
(foto 3)
NIEUWEVAART Fietspad zonder af-
scheiding langs een drukke weg
waar vaak te snel wordt gereden. 
MARIAKERKSESTEENWEG Bij wijlen
zeer hobbelig fietspad, met name
tussen doe-het-zelfzaak Van De
Walle en rondpunt Pietje Pek.
HEERNISLAAN (tot aan de Kasteel-
laan) Voor wie van de Vlaamse-
kaai richting Dampoort fietst – op
zich al een moedige onderneming
– wacht een onaangename verras-
sing. Ter hoogte van de bocht stopt
het fietspad plots en mag de fietser
het drukke autoverkeer zonder
enige bescherming trotseren tot
aan de Kasteellaan. (foto 1)
PALINGHUIZEN (tot aan Westerbe-
graafplaats) Een fietspad in zeer
slechte staat en gevaarlijke want
drukke kruispunten, onder andere
met de Ferrerlaan. 
WATERSPORTBAAN De oude fiets-
paden langs en in de omgeving van
de Watersportbaan liggen er heel
slecht bij. Onder meer op het fiets-
pad langs de Henri Dunantlaan,
nochtans druk gebruikt door de
studenten psychologie en pedago-
gie, ligt er belabberd bij.
SINT-DENIJSLAAN Fietspaden in
zeer slechte staat.
COUPURE RECHTS Het fietspad aan
de overkant is breed en goed be-
rijdbaar, maar voor plaatselijk ver-
keer moeten fietsers nog uitwijken
naar Coupure Rechts. Door de
wortels van de bomen die her en
der uit het wegdek steken, is een rit
hier, hoe kort ook, een marteling
voor lichaam en fiets.
DE STERRE Misschien niet zo in-
drukwekkend als de Dampoort –
er dienen slechts vijf wegen ge-
dwarst – maar de drukke Kortrijk-
se- en Oudenaardsesteenweg, met
nogal wat vrachtwagenverkeer,
maken van het oversteken van dit
kruispunt alweer een hachelijk
fietsavontuur. (foto 2)
BURGSTRAAT De bestrating is vrij
goed berijdbaar, maar er is alweer
veel te weinig plaats tussen tram-
sporen en stoeprand. 
KANTIENBERG Een klassieker bij
filmliefhebbers die na een avondje
Kinepolis nog willen nakaarten in
een van de cafés in de studenten-
buurt. Een gecondenseerd stukje
Ronde Van Vlaanderen in Gent –
die steile helling, die achteloos
neergegooide kasseistenen! Ook

bergaf, richting Ter Platen dus, en-
kel geschikt voor de geoefende fiet-
ser.
COUPURE LINKS Heeft een uitste-
kend fietspad in beide richtingen,
maar telt twee gevaarlijke kruis-
punten, aan de Rozemarijnbrug en
de Nieuwewandeling. 
JUBILEUMLAAN Een tochtje op dit
fietspad heeft volgens gebruikers
verdacht veel weg van een rit in de
rally Parijs-Dakar. Putten, riool-
deksels, overwoekerend onkruid:
ontspannen peddelen is er niet bij.
BUITENSINGEL Fietspad op de
Noord-Zuid-fietsroute, naast de
spoorweg Gent-Eeklo. Bestaat uit
tegels die in erbarmelijke staat ver-
keren. 
ZONNESTRAAT-KOUTER-BRABANT-
DAM Zelfde euvel als Papegaai-
straat: een vreselijke combinatie
van kasseien en trams. Hier moet
je er nog de onverwacht overste-
kende shoppende medemens bij
nemen. Omrijden via Korte Meer-
Volderstraat is hier de boodschap.
OTTERGEMSESTEENWEG Ter hoog-
te van Tussen Bermen stopt het

fietspad aan de rechterkant (ko-
mende van de Burggravenlaan) en
loopt, zonder aanwijzing, verder
rechts van de weg.
BURGGRAVENLAAN Het wegdek
verkeert in slechte toestand. Bo-
vendien is het een smal fietspad
zonder afscheiding langs een
drukke weg.
JAN DELVINLAAN Het fietspad daar
is perfect afgescheiden van de weg,
maar ligt vol putten. De slechtste
plekken zijn onlangs bedekt met
een dun laagje asfalt. Maar veel
fietsers kiezen eieren voor hun
geld en gaan op de rijweg rijden.
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Wat opgaat voor de Antwerpsesteenweg, geldt eigen-
lijk voor zowat alle Gentse invalswegen. De fietsers
hebben er nauwelijks eigen ruimte, de auto’s zoeven
er vlak naast...
‘Zware ongevallen met fietsende leerlingen zijn er bij
ons gelukkig nog niet geweest, maar het is als school-
directeur iedere dag opnieuw je hart vasthouden’,
zegt Kurt Rotsaert. Zijn school ligt vlakbij de drukke
Antwerpsesteenweg, recht tegenover de Carrefour
van Oostakker. ‘Er ligt hier een fietspad, maar dat ligt
vlak naast een viervaksbaan - zonder enige afschei-
ding. En er zijn nauwelijks plaatsen waar je de N70
veilig kan oversteken.’ Rotsaert probeert, samen met
alle verenigingen uit de buurt, om het zwarte punt
Antwerpsesteenweg aan de politieke agenda te krij-
gen. Twee keer één rijstrook, nog maximum 50 per
uur, betere fietspaden én geschikte oversteekplaat-
sen, het zijn maar een paar van hun eisen.
‘Zwarte punten komen pas in de aandacht als er ern-
stige ongevallen gebeuren. Daar hebben we ons deel
van gehad. We hopen dat we het dossier nu warm
kunnen houden zonder dat er nog doden of gewon-
den vallen.’
De Gentse politici zijn intussen voldoende op de
hoogte van de situatie, zegt Rotsaert. ‘Vorig jaar nog
hebben we hier een fietstochtje gemaakt met schepen
Karin Temmerman (SP.A). ‘Toen we met haar de
steenweg wilden oversteken, aan het Texaco-station
waar later het Turkse meisje Ebru Sayin werd dood-
gereden, zag ze dat ook niet zitten. Maar goed, het is
hier een gewestweg en de stad Gent kan dus niet meer
doen dan aandringen.’ 
(tod)

ONLINE

U vindt nog meer voorbeelden
van slechte fietspaden uit uw
gemeente op
www.gentenaar.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. 

‘Het is een dubbel gevoel: we doen vanalles om on-
ze leerlingen aan te zetten om met de fiets te ko-
men, maar de Antwerpsesteenweg is zo gevaarlijk
dat we ons zorgen maken’, zegt directeur Kurt Rot-
saert van het Sint-Janscollege Oude Bareel. ‘Eer-
lijk, ik heb ook niet graag dat mijn zoon hier alleen
de straat oversteekt.’

‘Je hart vasthouden’
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De Antwerpsesteenweg is het typevoorbeeld van een grote invalsweg
richting stadscentrum: auto’s zoeven er vlak naast de fietsers. ©fvv


