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FIETSERS ZIJN VOGELVRIJ
Fietsen is gezond maar soms riskeer je lijf en leden. In Vlaanderen rij je immers niet altijd over afgescheiden
fietspaden en mooi geplaveide boulevards. Meer dan eens moet je plassen, putten en vooral auto’s overwin-
nen. Onze reporters kozen vijf locaties in elke gemeente. Het overzicht verschijnt vandaag en morgen. 
We selecteerden daaruit de drie gevaarlijkste uit onze regio.

dat ze niet eens met hun kinderen
naar Sint-Truiden of Gingelom
kunnen fietsen.’
‘Fietsen is hier dus echt levensge-
vaarlijk’, vertelt Tilkens verder. ‘Er
is geen tien centimeter ruimte tus-
sen de rand van de rijweg en de
witte lijn. Bovendien staan er geen
borden. Niemand durft nog te fiet-
sen op de Naamsesteenweg. Als ik
met de fiets naar Sint-Truiden ga,
neem ik omwegen om in het cen-
trum te raken.’
Tilkens is lid van de N-VA Sint-
Truiden en heeft met zijn partij al
contacten gelegd bij de Vlaamse
overheid en het gemeentebestuur
om de Naamsesteenweg veiliger te
maken. De N-VA vroeg in het verle-
den al aan het Truiense stadsbe-
stuur om druk te zetten op het dos-
sier, zodat de aanleg van de fiets-
paden zo snel mogelijk kon begin-
nen. 
‘Wij hebben duidelijk gezegd dat
de situatie hoogdringend is, maar
we wachten nog steeds op een re-
actie van het gemeentebestuur. In
een brief stond alvast dat ze ons op
de hoogte zullen houden van de
ontwikkelingen’, besluit Tilkens.
(jle)

Door het gebrek aan fietspaden op
de Naamsesteenweg, kunnen fiet-
sers niet op een deftige en veilige
manier van Sint-Truiden naar Gin-
gelom fietsen. Het beloofde fiets-
pad werd al meerdere malen op de
lange baan geschoven. De bewo-
ners aan de Naamsesteenweg
staan al jaren in de kou.
Kerkom (Sint-Truiden) ligt naast
de gevaarlijke steenweg. De 29-ja-
rige Tony Tilkens, inwoner van
Kerkom, vertelt over de onveilige
verkeerssituatie op de steenweg
richting Namen. ‘Er zijn al veel on-
gevallen gebeurd door overdreven
snelheid. We hebben hier al ver-
scheidene gewonden en doden ge-
had’, haalt Tilkens aan. ‘Fietspa-
den zijn dus echt noodzakelijk op
de Naamsesteenweg. Want een
fietspad werkt verkeersremmend.
De bewoners klagen dan ook vaak

De Naamsesteenweg (N80) in
Sint-Truiden, richting Gingelom
en Hannuit, is een gevaarlijke
weg voor fietsers en voetgangers.
Er zijn fietspaden tot aan het
Truiense dorpje Bevingen. Maar
daarna is de zwakke weggebrui-
ker gewoon vergeten.

‘Niemand durft fietsen op Naamsesteenweg’

Tony Tilkens vindt fietsen op de Naamsesteenweg levensgevaarlijk. ‘Als ik met de fiets naar Sint-Truiden ga,
neem ik omwegen om in het centrum te raken.’ ©Yorick Jansens
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’s Ochtends wordt de boulevard
door heel wat schoolgaande kin-
deren gebruikt. Het fietspad is er
erg smal en ligt veel te dicht tegen
de geparkeerde auto’s. Ter hoog-
te van het kruispunt met de
Stadsomvaart, maakt het fiets-
pad een rare kronkel. Door die
bocht zien automobilisten ach-
terliggende fietsers niet meer,
door de zogenaamde dode hoek. 
Een ander pijnpunt op de Kunst-
laan is het kruispunt met de Cas-
terstraat. Het fietspad van de
Kunstlaan ter hoogte van de Cas-
terstraat begint met een felle
bocht. In die bocht is er amper
plaats voor een fietser en een
voertuig. 
Jeroen Speelmans werkt als be-
diende bij de KBC op de Kunst-

laan en hij komt dagelijks met de
fiets naar het werk. ‘Die bocht is
echt gevaarlijk als er een bus van
De Lijn door moet rijden. De bus
moet sowieso al een stuk over het
fietspad uitwijken om zijn bocht
te kunnen nemen.’ 
Ook Isabelle Nijs, docent aan de
PHL, hekelt het fietspad in de
kunstzinnige straat. ‘Ik erger mij
vooral aan mensen die uit de
straat van het parkeerterrein van
het Virga Jesseziekenhuis ko-
men gevlogen met hun wagen.
Ze hebben weinig oog voor de
fietsers. Je ziet ook dikwijls ou-
ders hun kinderen afzetten aan
het conservatorium, ze denken
blijkbaar dat het fietspad als tij-
delijke parkeerplaats dient.’
(kba)

Op de Kunstlaan in Hasselt
heerst altijd een enorme ver-
keersactiviteit. Tijdens de spits-
uren loopt de laan ook dikwijls
vast. De Kunstlaan vestigt tal van
grote instellingen. Je hebt er het
conservatorium, de Provinciale
Hogeschool, enkele banken, het
parkeerterrein van het Virga Jes-
seziekenhuis en het cultureel
centrum van Hasselt. In de omge-
ving liggen ook nog drie scholen. 

Bij het oprijden van de Kunstlaan
in Hasselt kan je niet langs de
pracht en praal van de boulevard
kijken. Met honderden narcis-
sen in de middenberm is de laan
oogverblindend, maar als fietser
kan je hier maar beter goed uit je
doppen kijken.

Schijn bedriegt: Kunstlaan heeft slecht fietspad

Het fietspad van de Kunstlaan is erg smal en ligt veel te dicht tegen de
geparkeerde auto’s. ©Yorick Jansens
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