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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.

keurd door de hogere overheden. 
‘Momenteel is er wel een studie
bezig door de Vlaamse Gemeen-
schap om te onderzoeken of een
rotonde op deze locatie de ver-
keersveiligheid niet kan verho-
gen’, zegt burgemeester George
Gheysens (CD&V). ‘We kregen al
heel veel vragen van ongeruste
burgers om iets aan de situatie te
doen. Jammer genoeg hebben we
zelf niet altijd het beslissingsrecht
en de middelen om dit te doen.’

Op dit gevaarlijke kruispunt was er
de laatste jaren meer dan eens een
ongeval. De gemeente wil dan ook
spoed achter de zaak zetten. ‘Elke
dag dat een oplossing op zich laat
wachten, is een dag dat er een
nieuw ongeval kan gebeuren met
gewonden of misschien wel do-
den.’ (wvw)

Wie tijdens de ochtendspits de
Rijksweg wil oversteken op het
kruispunt met de Izegemsestraat,
moet er soms heel lang wachten.
Het drukke verkeer op de Rijks-
weg is niet snel geneigd om wa-
gens die van de Lendeleedse
dorpskern komen, over te laten.
Voor fietsers is de situatie nog een
stuk erger. 
‘De wagens komen hier heel snel
aangereden en je hebt geen goed
zicht op het verkeer. In de och-
tendspits kan je dit kruispunt als
fietsers maar beter mijden.’
Maar er is mogelijk een oplossing
in de maak voor de gevaarlijke
oversteekplaats. De gemeente Len-
delede is zelf al langer vragende
partij voor een oplossing voor het
bewuste kruispunt, maar vroegere
maatregelen werden niet goedge-

Het drukke verkeer op de Rijks-
weg maakt het voor auto’s en
fietsers die van de Lendeleedse
dorpskern komen, niet makke-
lijk om deze weg te kruisen. Er
gebeurden al meerdere ongeval-
len. De gemeente wil maatrege-
len nemen, maar wacht op geld.

Kruispunt met Rijksweg wacht op oplossing

Het kruispunt Rijksweg-Izegemsestraat in Lendelede is een van de meest kritieke punten in de regio. 
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Lendelede 

‘We kregen al heel veel
vragen van ongeruste
burgers om iets aan de
situatie te doen’

George Gheysens 
burgemeester 

met een doktersbezoek als resul-
taat. Het vervelende is dat nieuw
asfalt gieten het probleem niet op-
lost, want na een tijdje vernielen
de boomwortels het wegdek weer.
Ik meldde de situatie al aan ver-
schillende instanties, maar het
dossier blijft aanslepen. Als ik me
niet vergis, dateert het al van eind
jaren negentig’, zegt Devos.

Wanneer we de Waregemse sche-
pen van Mobiliteit Kristof Chante-

rie (CD&V) over de situatie aan-
spreken, blijkt toch schot in de
zaak gekomen te zijn. ‘In de ver-
keerscommissie is een oplossing
besproken. We zullen de boom-
wortels laten wegfrezen. Dat zal
nog dit jaar gebeuren. Het is goed-
koper dan alle bomen verwijde-
ren, al zal hier en daar toch een
boom sneuvelen omdat die te
dicht bij het pad staat. We behou-
den zoveel mogelijk groen. Het
wegeltje wordt ook volledig her-
aangelegd in waterdoorlatend ma-
teriaal. Dat is milieuvriendelijker
en het biedt het nodige comfort
aan de gebruikers van de Wijwa-
terput, die ten slotte de ideale toe-
gangsweg is naar de basisschool.’
(sfk)

‘Toen een bedrijf zich aan de Wij-
waterput kwam vestigen, moest er
volgens de wet een groen scherm
geplaatst worden. Er werden po-
pulieren geplant’, zegt Rudy De-
vos, afgevaardigde van de fietsers-
bond in Waregem. ‘De wortels van
de bomen, die zijwaarts groeien,
vernielen het asfalt. Het pad is nu
amper te berijden is met de fiets.
Zelf heb ik weet van één valpartij

De Wijwaterput in Desselgem is
een voetwegeltje vlakbij de ste-
delijke basisschool. Een uitste-
kend alternatief voor de kinde-
ren, die zo de drukke Liebaart-
straat vermijden. Tenminste, dat
was het, tot boomwortels het pad
overwoekerden.

Boomwortels maken Wijwaterput onberijdbaar

‘Het pad is amper te berijden met de fiets’, zegt Rudy Devos. 
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Desselgem

‘De boomwortels worden
nog dit jaar afgefreesd’

Kristof Chanterie 
Schepen van Mobiliteit 


