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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. Sommige kruispunten of fietspaden getuigen van weinig fietsvriendelijkheid. Vandaag en morgen pre-
senteren we vijf knelpunten per gemeente. We selecteerden daaruit de drie gevaarlijkste uit onze regio.

de fietsers van twee kanten kun-
nen komen. Gevolg: elke maand
zeker één fietser die opgeschept
wordt. En in de zomer gebeurt het
bijna elke week: ik heb hier al vaak
gewonde fietsers mogen verzor-
gen en troosten in mijn winkel.’
Marc Van Ackere is een vaste stam-
gast in café De Klokke, een eindje
verderop in de Torhoutse Steen-
weg. ‘Ik betrap mezelf er in de auto
ook op dat je hier een fietser vaak
gewoon niet ziet komen’, zegt hij.
‘Het hele concept van deze weg zit
verkeerd.’
‘Er is maar één oplossing, de hele
straat heraanleggen’, zegt Sandri-
ne van slagerij Franky. ‘Maar dit is
een provincieweg en het provin-
ciebestuur ziet een heraanleg niet
zitten. De weg is pas een vijftiental
jaar geleden al eens heraangelegd.’
‘In oktober wordt de weg overge-
dragen aan het Vlaamse Gewest’,
zegt gedeputeerde Dirk De fauw
(CD&V). Hij werd, toen hij jong
was, zelf met zijn fiets aangereden
door een auto op de Torhoutse
Steenweg. ‘Als je het fietspad echt
wil ontdubbelen, moet de straat ei-
genlijk van voetpad tot voetpad uit-
gebroken worden.’ (tlb)

Wanneer je het fietspad ziet, lijkt
er geen vuiltje aan de lucht. Op de
Torhoutse Steenweg, een drukke
invalsweg naar het centrum van
Brugge, ligt een netjes afgeschei-
den en behoorlijk breed fietspad,
dat met zijn rode kleur bovendien
mooi contrasteert met de rest van
het wegdek.
‘Maar toch is het aantal ongevallen
hier niet te tellen’, zegt slager Fran-
ky, die met zijn vrouw Sandrine al
dertien jaar zijn zaak uitbaat aan
de Torhoutse Steenweg. ‘Het pro-
bleem is dat het om een tweerich-
tingsfietspad gaat. In het stuk tus-
sen het Canadaplein en de Vee-
markt zijn er talloze straten en uit-
ritten die op de Torhoutse
Steenweg uitkomen, zoals de par-
kings van de Lidl en de Aldi. En au-
tomobilisten die van die uitritten
komen, vergeten keer op keer dat

Er ligt een fietspad dat afgeschei-
den ligt van het drukke autover-
keer en toch is het er levensge-
vaarlijk voor fietsers. Het dub-
belrichtingsfietspad aan de Tor-
houtse Steenweg levert bijna
elke week nieuwe ongevallen op. 

Auto’s die uit de opritten van winkels komen, vergeten vaak dat fietsers er in de twee richtingen rijden. 
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Elke week ongevallen in Torhoutse Steenweg

groepje SOS Fietsers – klaagt de-
ze situatie al geruime tijd aan via
ludieke acties en petities. 
‘Volgens een recente enquête bij
de verschillende plaatselijke
scholen prijkt deze situatie van
gemengd verkeer helemaal bo-
venaan bij de niet te aanvaarden
fietssituaties’, zegt Kristien De-
volder van de Fietsersbond. 
‘Volgens ons zou eenrichtings-
verkeer op basis van een lussen-
systeem zoals in Brugge al heel
wat oplossingen kunnen bieden.
Op de weg rond de kerk is er een-
voudigweg onvoldoende plaats
voor alle weggebruikers. Ook de
invoering van een zone 30 zou al
heel wat veiliger zijn. In de Kort-
rijksestraat is er immers heel wat
woon-schoolverkeer.’ 

Schepen voor Mobiliteit Els Roe-
lof (CD&V) zegt dat er een ver-
keerstechnisch onderzoek voor
het centrum in een opstartfase
zit. 
‘Wij zullen een circulatieplan
meenemen in de herwerking van
het gemeentelijke mobiliteits-
plan. Dat circulatieplan moet op
een aantal domeinen aan een
sneltoets onderworpen worden.
Zoals vastgelegd in ons conve-
nant met de Vlaamse Gemeent-
schap zal ook de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (GBC),
met alle betrokken partners, zijn
zegen moeten geven. Wat de zo-
ne 30 betreft, heeft onze ver-
keerscommissie het licht op
groen gezet. Maar ook daarvoor
is het wachten op de GBC.’ (aft)

Het systeem van gemengd ver-
keer in het smalle centrumge-
deelte van de Kortrijksestraat her-
leidt de fietsers tot levende ver-
keersremmers tussen de auto’s.
Bij stapvoets verkeer worden fiet-
sers naar de goot en uiteindelijk
naar het voetpad verwezen. 
De lokale afdeling van de Fiet-
sersbond – in juni vorig jaar ont-
sproten aan het fietsprotest-

Het gemengde verkeer in het
heringerichte centrum van Oost-
kamp is een doorn in het oog van
de fietsersbond. De auto’s rijden
in twee richtingen op de Kort-
rijksetraat en laten geen plaats
aan de fietsers. De Fietsersbond
wil eenrichtingsverkeer. 

Fietsers zijn levende verkeersremmers 

In de Kortrijksestraat zijn de fietsers levende verkeersremmers tussen de
auto’s. ©Michel Vanneuville
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