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s BEERNEM
1 | PARKSTRAAT Van Waterstraat
tot aan Stationsstraat ligt het smal-
le fietspad onafgescheiden tegen
de rijweg. Kruisende auto’s heb-
ben bijna geen plaats en rijden
soms over het fietspad. 
2 | WINGENESTEENWEG Het fiets-
pad in de Wingenesteenweg ter
hoogte van Het Aanwijs stopt ab-
rupt aan de grens met Wingene
waardoor fietsers plots de rijweg
op moeten. 
3 | KNESSELARESTRAAT De over-
steekplaats van het fietspad in de
Knesselarestraat, ter hoogte van
meubelzaak Stevens, ligt vlak te-
genover de uitgang van de parkeer-
plaats van deze meubelzaak en is
hierdoor onveilig. 
4 | BRUGGESTRAAT Onmiddellijk
aan het wegdek aanliggend en dus
onveilig fietspad tussen Oedelem
en Brugge. Wordt ontzettend veel
gebruikt door studenten. 
5 | STATIONSSTRAAT Fietsers die
het fietspad in de Stationsstraat
volgen en de brug over de spoor-
weg nemen richting Wingene
moeten op het einde van de afda-
ling hard remmen omdat het af-
slaande autoverkeer richting Hu-
bert d’Ydewallestraat voorrang
heeft op de fietsers. (aft) 

s BLANKENBERGE
1 | KUSTLAAN Fietspad noordelijke
kant van Kustlaan ligt in erbarme-
lijke toestand en maakt deel uit van
het voetpad.
2 | UITKERKSE POLDER Geen fiets-
pad in de Uitkerkse Polder. Gevaar-
lijk bij het kruisen van auto’s en
landbouwvoertuigen.
3 | JULES DE TROOZLAAN Geen
fietspad in de Jules De Troozlaan
en Baron Ruzettelaan. 
4 | WATERKASTEELLAAN Op het
(smalle) fietspad richting Wendui-
ne is het elke keer weer uitkijken
voor autobestuurders die de deur
van hun parkeerde auto open-
zwaaien. Het fietspad helt hier
naar beneden, waardoor je als fiet-
sers sowieso sneller rijdt.
5 | SCHAREBRUGSTRAAT Tussen
het containerpark en de Blanken-
bergse Dijk loopt het fietspad voor
de helft in de greppel, omdat de
weg er zo smal is. (nm, tlb)

s BRUGGE
1 | SCHEEPSDALEBRUG De brug is
oud, versleten en te smal. Er ligt
geen afzonderlijk fietspad. Daar-
door vormen de fietsers op de brug
een soort levende verkeersrem-
mers voor het aankomende auto-
verkeer. In 2009 wordt een nieuwe,
fietsvriendelijke brug aangelegd. 
2 | BARON RUZETTELAAN Fietsers
die op het einde van de Baron Ru-
zettelaan richting Katelijnebrug en
Katelijnestraat rijden, dreigen aan-
gereden te worden door auto’s die
rechts de Ringlaan oprijden.
3 | MAALSE STEENWEG De toestand
van het fietspad is niet optimaal en
er staan heel veel wagens gepar-
keerd langs het fietspad. 
4 | KUSTBAAN Vooral de verbin-
ding van Zeebrugge-dorp naar
Heist is gevaarlijk (heel veel fiet-
sers rijden tegen richting om ge-
vaarlijke kruispunten te vermij-
den). In het algemeen is het hele
havengebied niet fietsvriendelijk. 

5 | LEGEWEG Het kruispunt van de
steeds drukker wordende Legeweg
over de superdrukke Expresweg
(waar elke dag meer dan 40.000
voertuigen passeren) is gevaarlijk
voor fietsers. Op termijn zal hier
een tunnel gebouwd worden,
maar die plannen zitten nog maar
in studiefase. (tlb)

s DAMME
1 | DAMSESTEENWEG Het fietspad
tussen Damme centrum en Oost-
kerke langs de Damsesteenweg is
tijdens de zomermaanden te dicht
begroeid. Het gaat om haagjes en
de knotwilgen die vaak gedeeltelijk
over het fietspad groeien of waar-
van takken over het fietspad han-
gen. 2 | KOOLKERKESTEENWEG Het
fietspad langs de Koolkerkesteen-
weg tussen Veldzicht en Oostkerke
is gevaarlijk omdat er in beide rich-
tingen gereden moet worden en
omdat autobestuurders vaak niet
verwachten dat de fietsers van bei-
de kanten kunnen komen. Op
sommige plaatsen komt het snelle
verkeer ook vaak op het fietspad.
Verder vormen de kleine betonnen
blokjes die het fietspad afscheidt
van de weg een gevaar voor de fiet-
sers. (rso)
3 | DAMSE VAART ZUID Tijdens de
zomermaanden wordt heel wat ge-
klaagd over het fietspad langs de
Damse Vaart tussen Damme en
Brugge. Het is vooral de wilde ra-
barber die er problemen veroor-
zaakt. 4 | DAMSE VAART WEST Op-
stekende wortels van bomen ver-
oorzaken regelmatig valpartijen
langs de Damse Vaart West. 
5 | STATIONSSTRAAT SIJSELE De
Stationsstraat in Sijsele kan vol-
gens heel wat fietsers nog een fiets-
pad gebruiken richting centrum.
Nu moeten de fietsers daar tussen
het drukke en vaak te snelle ver-
keer. Dagelijks komen daar im-
mers ook heel wat scholieren met
de fiets voorbij om richting ge-
meenteschool te fietsen. (rso)

s DE HAAN
1 | BLANKENBERGSESTEENWEG Het
betonnen fietspad dateert vermoe-
delijk nog uit de jaren zeventig of
vroeger, en naast de ritmische ka-
dans van de uitgesleten voegen is
het ook uitkijken voor de vele put-
ten en oneffenheden.
2 | DRIFT-WENDUINESTEENWEG De
verbindingsweg tussen Wenduine
en De Haan heeft nog geen fiets-
pad en maakt fietsen er niet echt
aangenaam.
3 | GROTESTRAAT De meeste
klachten doen zich voor om en
rond de school, al wordt het onvei-
ligheidsgevoel langs de hele weg
ervaren. 
4 | NIEUWE STEENWEG Vooral de
staat van het fietspad veroorzaakt
kopbrekens en wanneer tijdens de
donkere wintermaanden de open-
bare verlichting het op sommige
plaatsen al eens laat afweten, is het
zeker uit de doppen kijken.
5 | NIEUWE RIJKSWEG-KONINKLIJKE
BAAN Beide gewestwegen hebben
een fietspad, dat net naast de rij-
weg ligt en waar auto’s voorbij-
scheuren met een snelheid van 90
kilometer per uur. (hvs)

s JABBEKE
1 | LEGEWEG De Legeweg is een
sluipweg richting Brugge. Fietsers
worden door auto’s opgejaagd van
de ene uitwijkstrook naar de ande-
re. 
2 | OUDE DORPSWEG Van Gistelse-
steenweg naar Varsenare-Dorp.
Brede weg zonder fietspad, auto’s
razen voorbij. 
3 | ZANDSTRAAT Vanaf kruispunt
De Manlaas in Varsenare richting
Sint-Andries blijft bij regenval het
water op de rand van de rijweg.
Fietsers moeten erdoor. 
4 | GISTELSESTEENWEG Net over de
brug richting Brugge in Varsenare
komen fietsers op het nochtans af-
gescheiden fietspad gevaarlijk
dicht bij de rijweg. 
5 | CENTRUM JABBEKE Op de kas-
seien moeten fietsers uitkijken
voor de gevaarlijke boord van het
trottoir. (dal)

s KNOKKE-HEIST
1 | ELIZABETHLAAN Tussen Heist
en Duinbergen liggen tegels
schuin en los.
2 | HEISTLAAN Tussen Heist en
Ramskapelle veel putten met wa-
ter en sommige delen overgroeid.
3 | DORPSSTRAAT Ter hoogte van
de fietstunnel liggen gladde tegels.
4 | NATIËNLAAN Overgang ter
hoogte van de Kalvekeetdijk rich-
ting brasserie Charl’s is een martel-
gang voor het zitvlak. 
5 | ZOUTELAAN Takken van knot-
wilgen komen in het gezicht van
fietsers terecht. (nm)

s OOSTKAMP
1 | KORTRIJKSESTRAAT In het
drukke centrumgedeelte van deze
straat is geen fietspad vanaf de
wegversmalling en wordt er over-
gegaan op gemengd verkeer zon-
der dat borden dit aangeven.
2 | VELDHOEKSTRAAT In de Veld-
hoekstraat, tussen Stokhovestraat
en Sijslostraat, ontbreekt het fiets-
pad volledig. 
3 | MOERBRUGSESTRAAT De brug
over de Vaart voorbij de rotonde is
levensgevaarlijk omdat automobi-
listen geen goed zicht hebben door
een bord dat ironisch genoeg waar-
schuwt voor de fietsers.
4 | EUROPAPLEIN Op deze grote ro-
tonde met drie rijstroken is alleen
een fietspadmarkering, die boven-
dien voor een deel ontbreekt. 
5 | PROOSDIJSTRAAT De kruispun-
ten met de Kraaiveldstraat en de
Lodistraat zijn gevaarlijke punten
voor fietsers door het vele sluipver-
keer van en naar Wingene. (aft) 

De knelpunten per gemeente

Vraag tien fietsers in Brugge wat hun grootste erger-
nis is wanneer ze door Brugge rijden en in de meer-
derheid van de antwoorden zal zeker het woord ‘kas-
seien’ voorkomen. De kasseistraten in het centrum
zijn veel fietsers een doorn in het oog, vooral dan de
straten waar nog de oude, grote kasseien liggen.
‘De Smedenstraat is daar een voorbeeld van’, zegt Ro-
bert Vanhooren, die al jaren met zijn fiets alle straten
van Brugge doorkruist. ‘De kasseien liggen er schots
en scheef en bovendien ligt er in het eerste stuk vanaf
’t Zand geen afzonderlijke fietsstrook. De auto’s die je
passeren, rijden je regelrecht de greppel in. Probeer
als fietser dan maar eens recht te blijven.’
Er is beterschap op komst, maar nog niet meteen. De
Smedenstraat is een gewestweg en de Vlaamse over-
heid besliste onlangs om de heraanleg van de straat te
verschuiven van 2009 naar begin 2010.
‘De straat wordt verbreed, de grote kasseien worden
vervangen door kleinere, fietsvriendelijke kasseitjes
en er komt een fietssuggestiestrook’, zegt burgemees-
ter Patrick Moenaert (CD&V).
Een fietssuggestiestrook dus en geen afgescheiden
fietspad op wat nochtans een drukke centrumstraat
is. ‘Daar hadden we in het begin onze vragen over,
maar de plannen zien er goed uit’, zegt Geert Demey-
ere van de Fietsersbond. ‘Omdat de straat veel breder
wordt, verhoogt ook de veiligheid voor de fietsers.’
Dat die fietsers blijven zeuren over de kasseien in het
Brugse centrum, kan burgemeester Moenaert enigs-
zins begrijpen.
‘De Brugse kasseiendiscussie kennen we ondertus-
sen allemaal. De kasseien in Brugge centrum zullen
blijven, asfalt zullen we hier nooit leggen. Maar de
grote kasseien zijn inderdaad oncomfortabel, dat
geef ik toe.’ (tlb)

Brugge 
Smedenstraat 
is nachtmerrie 

De grote, hobbelige kasseien van de Smedenstraat
zijn al jaren een gesel voor iedereen die er met zijn
fiets over moet dokkeren. ‘En de auto’s rijden je er
in de greppel. Een ramp’, vindt fietser Robert Van-
hooren.

De kasseistraten in het centrum zijn veel fietsers een
doorn in het oog. ©Michel Vanneuville

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. 
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