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s AS
1 | RIJKSWEG Het fietspad aan de
Rijksweg 539 tussen de Bilzerweg
en de Steenweg is bezaaid met klei-
ne kiezelsteentjes.
2 | STEENWEG De fietsers op de
Steenweg in het centrum van As
moeten op de rijbaan fietsen, om-
dat er geen fietspad is.
3 | DORPSSTRAAT Op de Dorps-
straat is er geen fietspad tot aan de
Steenweg, waardoor de fietsers op
de rijbaan moeten. (pmm)

s ALKEN
1 | GROOTSRAAT Geen fietspad op
betonweg met veel zwaar verkeer,
wel asfaltverbredingsstroken die
gevaarlijk zijn voor fietsers.
2 | MOTSTRAAT/SNOEK/RUSSELT-
STRAAT Bochtige gewestweg met
veel verkeer, geen fietspad.
3 | STEENWEG Een deel (kant Has-
selt) heeft erg slecht fietspad en
een ander (kant Sint-Truiden)
heeft geen fietspad, enkel witte lij-
nen op de bestaande weg. (res)

s BILZEN
1 | BRUGSTRAAT Aan het lager ge-
deelte van de Brugstraat wordt de
fietser vergeten. 
2 | SPURKERWEG Op de gevaarlijke
weg liggen fietssuggestiestroken,
maar die zijn smal en onveilig.
3 | SPURK Bij de brug aan Spurk
zien de auto’s de fietser niet aanko-
men. (jle)

s BOCHOLT
1 | STEENWEG OP KLEINE-BROGEL
Geen fietspad langs verbindings-
weg.
2 | KETTINGBRUGWEG Afgetekend
fietspad op weg dagelijks gebruikt
door werknemers.
3 | WEERTERWEG Geen fietspad
langs verbindingsweg richting Ne-
derland. (kvh)

s BORGLOON
1 | TONGERSESTRAAT De straat is te
smal. Voetgangers, fietsers en au-
to’s moeten door de éénrichtings-
straat.
2 | GRAETHEMPOORT Hier liggen
aan weerskanten bijna onbruikba-
re fietspaden.
3 | BELLINGSTRAAT De fietsers
moeten gebruikmaken van de rij-
weg, met gevaarlijke groeven. (jle)

s BREE
1 | MAASEIKERBAAN Geen fietspad
langs bochtige en drukke verbin-
dingsweg.
2 | OPITTERKIEZEL Enkel afgete-
kend fietspad langs verbindings-
weg richting Opitter.
3 | PEERDERBAAN Geen fietspad
langs drukke gewestweg richting
Peer. (kvh)

s DILSEM-STOKKEM
1 | VLESSERSWEG De fietsers moe-
ten over een smalle roodgekleurde
strook met stippellijnen, waarop
modder ligt.
2 | KANTONSWEG Een stuk van de
Kantonsweg vanaf de Europalaan
werd vernieuwd, maar het fietspad
is nergens terug te vinden.
3 | OUDE BAAN Op het fietspad aan
de Oude Baan in Lanklaar moeten
fietsers uitwijken voor overhan-
gende takken. (pmm)

s GINGELOM
1 | STEENWEG Geen fietspad, fiet-
sen onmogelijk wegens druk ver-
keer.
2 | N80 Geen fietspad op N80 tus-
sen Gingelom en Velm, fietsen on-
mogelijk.
3 | OUDE KATSEI Geen fietspad,
doortocht Niel is gevaarlijk. (els)

s HALEN
1 | DIESTERSTEENWEG Veel te smal
fietspad.
2 | DE GENERAAL DE WITTESTRAAT
De straat heeft geen fietspad.

3 | FONTEINSTRAAT Straat in het
centrum zonder fietspad. Er is wel
voldoende plaats voor auto’s.
(kba)

s HAMONT-ACHEL
1 | HAMONTERWEG Enkel afgete-
kend fietspad vol gaten langs druk-
ke verbindingsweg richting Neer-
pelt.
2 | THOMAS-WATSONLAAN Geen
vrijliggende fietspaden langs ver-
bindingsweg tussen Achel en Qua-
tre Bras.
3 | STAD Geen fietspad in het druk-
ke centrum van Hamont. (kvh)

s HECHTEL-EKSEL
1 | EIKELBOSSTRAAT Geen fietspad
langs drukke verbindingsweg af-
gezoomd met bomen.
2 | HASSELTSEBAAN Smal, enkel af-
gelijnd fietspad langs drukke baan.
3 | DON BOSCOSTRAAT Geen fiets-
pad in schoolomgeving waar fiet-
sers moeten slalommen tussen ge-
parkeerde voertuigen. (kvh)

s HEERS
1 | BOVELINGENSTRAAT Smalle
weg zonder fietspad en straatver-
lichting.
2 | BURGEMEESTERSTRAAT Voetpa-
den, geen fietspaden. De gepar-
keerde auto’s op het voetpad zijn
gevaarlijk voor fietsers.
3 | WIJNGAARDSTRAAT Op de vuile
en slecht onderhouden weg liggen
geen fietspaden. (jle)

s HERK-DE-STAD
1 | GASTERBOSSTRAAT Historische
kasseiweg in Schulen met twee
fietspaden in dolomiet. 
2 | AMANDINAWEG Fietspaden ont-
breken.
3 | DOELSTRAAT/PIERPONTSTRAAT
Drukke straten in Herk zonder
fietspaden. (ppg)

s KINROOI
1 | KLOOSTERSTRAAT Geen fiets-
pad in schoolomgeving.
2 | DRIETAK Op de baan richting
Ophoven is geen fietspad. De baan
is smal en amper verlicht.
3 | BREEËRSTEENWEG Het fietspad
op de steenweg zou wat breder
mogen. (kba)

s LANAKEN
1 | N78 Op de N78 van Briegden tot
Kesselt razen de auto’s gewoon de
fietsers voorbij, omdat het fietspad
slechts door een stippellijn gemar-
keerd is.
2 | VERBINDING De verbinding tus-
sen Opgrimbie en Rekem is auto-
vrij, maar niet geasfalteerd.
3 | BRUGSTRAAT Voor de fietsers is
er een smalle strook tussen gepar-
keerde auto’s. (pmm)

s LOMMEL
1 | KERKSTRAAT Geen fietspad,
openzwaaiende autodeuren en
kasseien.
2 | SPEELPLEINSTRAAT Geen fiets-
pad in bochtige weg naar sport- en
jeugdterreinen.
3 | MOLSEKIEZEL Enkel afgetekend
fietspad langs verbinding tussen
centrum en Mol. (kvh)

s LUMMEN
1 | WEG LUMMEN-MELDERT Vrij
druk, maar geen fietspad.
2 | THIEWINKELSTRAAT Als fietser
moet je goed uitkijken voor auto’s.
3 | LINKHOUTSTRAAT Het ver-
hoogd fietspad maakt het fietsers
heel moeilijk. (vjl)

s MAASEIK
1 | ROTEMLAAN Geen fietspad op
de baan. Auto’s rijden er 70 km per
uur, een levensgevaarlijke situatie
voor fietsers.
2 | EIKERSTRAAT Straat in het cen-
trum, geen fietspaden.
3 | DIESTERSTEENWEG Veel te smal
fietspad. (kba)

s MEEUWEN-GRUITRODE
1 | GROTE BAAN Geen fietspaden
langs drukke gewestweg.
2 | BOOMGAARDSTRAAT Geen
fietspaden, soms fietssuggestie-
stroken.
3 | BEEMDSTRAAT Gevaarlijke
fietssuggestiestroken in drukke
schoolomgeving. (kvh)

s NEERPELT
1 | HEERSTRAAT Geen fietspad in
drukke centrumstraat.
2 | KONING ALBERTLAAN Smal af-
getekend fietspad in slechte staat
tussen weg en parkeerterreinen.
3 | STATIONSSTRAAT Geen fietspad
in schoolomgeving met geparkeer-
de voertuigen langs de weg. (kvh) 

s NIEUWERKERKEN
1 | OPCOSENSTRAAT Fietspaden
ontbreken aan basisschool en kerk
van Kozen.
2 | GROTESTRAAT Alleen verzakte,
betonnen fietspaden aan kerk van
Wijer. In 2011 aanleg moderne,
brede fietspaden.
3 | BORNESTRAAT Heeft geen fiets-
paden. Aanvraag loopt voor aanleg
fietspaden voor verbinding Dries-
Diestersteenweg. (ppg)

s OVERPELT
1 | KLOOSTERSTRAAT Geen fiets-
pad in drukke schoolomgeving.
2 | LINDELSEBAAN Smalle fiets-
strook in slechte staat langs verbin-
dingsweg richting Eksel.
3 | NAPOLEONWEG Afgetekend
fietspad in rode kleur, maar tegen
de drukke verbindingsweg rich-
ting Hasselt. (kvh)

De knelpunten per gemeente

Langs de N73 ter hoogte van Meeuwen-Gruitrode
hangt een kruisje op een boom. Het duidt op het
zwarte verleden van de baan. Sinds de invoering van
de maximumsnelheid van 70 km per uur voor auto-
mobilisten, vijf jaar geleden, is het aantal ongevallen
hier afgenomen. Ook de flitspalen op de baan doen
hun werk. Maar als fietser kan je de baan beter mij-
den. 
Het probleem is dat er op de N73 tussen Peer en Bree
voor het grootste deel geen fietspad is. Enkel op het
eerste stuk in Peer richting Meeuwen beschikt de
zwakke weggebruiker over een fietspad. Eens hij in
Meeuwen arriveert, stopt het fietspad. Vanaf Meeu-
wen tot Bree loopt er geen fietspad op de N73. De
baan is zeer smal en op veel plaatsen staan hoge bo-
men langs de weg. Bovendien is de baan ook zeer
slecht verlicht.
An Hermans uit Ellikom (Meeuwen) gaat dagelijks
met de fiets naar haar werk in Bree. Ze beklaagt de
afwezigheid van een degelijk fietspad. ‘Elke dag moet
ik een paar kilometer omrijden via zijstraatjes om de
baan te vermijden. Als ik via de Grote Baan naar mijn
werk zou kunnen rijden, bespaar ik me enkele minu-
ten. Vroeger durfde ik al eens op de baan rijden, maar
nu doe ik dat niet meer. Het verkeer is drukker gewor-
den en de baan ligt er bovendien heel slecht bij. ’s
Nachts op de baan rijden is voor mij helemaal uit den
boze. De baan is amper verlicht en als je een slecht
werkend licht hebt op je fiets, zien de auto’s je niet
aankomen.’ 
Sonja Hilven van de plaatselijke krantenwinkel in
Meeuwen relativeert de afwezigheid van een fiets-
pad. ‘Bijna al mijn klanten zie ik met de auto voor de
deur stoppen, ik zie hier amper mensen die met de
fiets hun krant komen kopen.’ (kba)

s PEER
N73 niet aangelegd
voor fietsers

De N73, de weg tussen Peer en Bree, is een van de
meest fietsonvriendelijke wegen van Limburg.
Zware ongevallen met wagens waren hier vroeger
schering en inslag. De laatste jaren is dat wat ver-
minderd, maar toch blijf je hier met de fiets beter
uit de buurt.

Geen enkele fietser waagt zich nog op de drukke N73. ©Yorick Jansens

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. 


