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s ANZEGEM
1| KERKSTRAAT Fietsers mijden de
Kerkstraat in de dorpskern van An-
zegem wegens te gevaarlijk en het
ontbreken van een degelijk fiets-
pad. 
2| VERRIESTSTRAAT-INGOOIGEM-
PLAATS EN STREUVELSSTRAAT Het
grote probleem met de doortocht
van gewestweg N36 waardoor
geen overzicht voor overstekende
fietsers mogelijk is. Wordt straks
aangepakt.
3| WESTDORP-KAPELLESTRAAT-
OOSTDORP IN TIEGEM Ook hier
maakt de doortocht van de N36 de
dorpskern onveilig. Wie vanuit de
Kapellestraat de oversteek waagt,
moet flink uit de doppen kijken.
4| LANGE WINTERSTRAAT Geen
fietspad in de Lange Winterstraat
die nu als omleidingsweg druk be-
reden wordt. 
5| VICHTESTEENWEG Het fietspad
langs de Heirweg (Vichtesteen-
weg) is slecht onderhouden en
vertoont op heel wat plaatsen
mankementen. (djw)

s AVELGEM
1| DOORNIKSESTEENWEG-STIJN
STREUVELSLAAN Kruispunt Door-
niksesteenweg-Stijn Streuvelslaan-
Stationstraat: gevaarlijk voor fiet-
sers, geen belijning en ook moei-
lijk te dwarsen. 
2| LEYNSEELSTRAAT Pad vertoont
op verschillende plaatsen slijtage-
verschijnselen en er zijn soms ook
putten waarvoor men moet oplet-
ten. 
3| SCHOOLSTRAAT-DOORNIKSE-
STEENWEG Moeilijke oversteek
kruispunt Schoolstraat-Doornik-
sesteenweg in dorpskom van Bos-
suit, geen belijning.
4| ROTONDE NAAR ESCANAFFLES
Rotonde Doorniksesteenweg-
Etienne Balcaenstraat naar Esca-
naffles: witte lijnen maken situatie
verwarrend. 
5| STREUVELSLAAN Gevaarlijke
oversteek voor fietsers op kruis-
punt Streuvelslaan met Kortrijk-
straat. Overzicht op verkeerssitua-
ties vaak moeilijk. (djw)

s DEERLIJK
1| RINGLAAN Het ontbreken van
een veilige fietsovergang van de
Ringlaan, ter hoogte van de Mar-
quettestraat. 
2| KORTRIJKSE HEERWEG Een deel
van het fietspad langs de Kortrijkse
Heerweg ligt er ellendig bij. 
3| STATIONSSTRAAT Langs de Stati-
onsstraat is de situatie voor de fiet-
sers op diverse plaatsen weinig
comfortabel. 
4| HOOGSTRAAT In de Hoogstraat
is de fietser niet beschermd op de
kruispunten. 
5| KAPELSTRAAT De situatie voor
de fietsers in de smalle Kapelstraat
in Sint-Lodewijk is weinig comfor-
tabel. (mvd)

s HARELBEKE
1| BAVIKHOOFSESTRAAT Kruispunt
van Bavikhoofsestraat met Euro-
pastraat en Oudstrijderslaan in Ba-
vikhove: een van de gevaarlijkste
wegens verwarde inrichting en op-
eenstapeling van betonblokken.

2| BAVIKDORP Vanaf Bavikhoofse-
straat tot Bavikdorp: uitgesleten en
soms ook gebarsten verharding.
Wordt binnenkort aangepakt tij-
dens herinrichtingsproject. 
3| GAVERSTRAAT Geen fietspad in
Gaverstraat: drukke weg, zeker
eerste gedeelte vanaf ontmoetings-
centrum het Spoor waar fietsers
zich moeten wringen tussen de
voertuigen. 
4| GENERAAL DEPREZSTRAAT Fiets-
pad of -strook ontbreekt in Gene-
raal Deprezstraat in Stasegem
waar de stedelijke basisschool zich
bevindt, drukke verbindingsweg,
wagens aan één kant geparkeerd. 
5| ZANDBERGSTRAAT Zandberg-
straat in gelijknamige wijk: putten
en oneffenheden in het pad ver-
oorzaken onveilige situaties. (djw)

s KORTRIJK
1| GROTE MARKT De gootjes zijn
glad bij regenweer. Als je met je
fiets erin belandt, raak je er niet
meer uit. Er zijn al dikwijls onge-
vallen gebeurd. 
2| APPEL Op de kluifrotonde staat
geen belijning voor fietsers. Voor
voetgangers is er onduidelijkheid. 
3| WESTELIJKE RINGBRUG De op-
en afritten van de zijstraten. Er is
voorrang voor auto’s maar het gaat
er bergaf. Het is dus zeer frustre-
rend als je moet stoppen. 
4| POTTELBERG Een invalsweg
zonder fietspad. 
5| WOLVENDREEF Doodlopend
fietspad. Al tien jaar is het dossier
geblokkeerd. (vkk)

s KUURNE
1| RIJKSWEG (N36D) Drukke weg in
zone 70 zonder fietspaden.
2| KATTESTRAAT Verkeer en gepar-
keerde auto’s in twee richtingen
zonder fietspad.
3| STOKERIJSTRAAT Smalle sluip-
weg naar industriezone zonder
fietspad.
4| BAVIKHOOFSESTRAAT Straat met
veel verkeer uit omringende ge-
meenten en geen fietspaden.
5| GEN. EISENHOWERSTRAAT Geen
fietspad en veel doorgaand ver-
keer. (sfk)

s LENDELEDE
1| RIJKSWEG Voor de fietsers is het
een hele heksentoer om de drukke
Rijksweg over te steken. 
2| IZEGEMSESTRAAT Een fietspad
zou hier geen luxe zijn voor de vele
fietsende scholieren richting Ize-
gem. 
3| OUDSTRIJDERSLAAN In deze
straat waar er veel vrachtverkeer is,
onder meer naar het stort, is er al-
leen een fietssuggestiestrook.
4| STATIONSSTRAAT Veel verkeer
en niet de minste bescherming
voor de fietsers. 
5| WINKELSESTRAAT Bij kruisend
verkeer rijden de auto’s op het
fietspad. Opletten voor openslaan-
de portieren van geparkeerde au-
to’s. (odw) 

s MENEN
1| WAHISSTRAAT-SABBESTRAAT 
Tweerichtingsverkeer in smalle
straten brengt fietsers in gevaar. 

2| GROTE WEG Stukken fietspad in
zeer slechte staat. Ook in de in het
verlengde liggende Castertstraat. 
3| IEPERSTRAAT Fietspaden te
dicht bij de rijweg waar met 70 ki-
lometer per uur wordt gereden.
4| FABIOLAAN Alleen een smalle
fietsstrook in een straat waar veel
jonge fietsers rijden. 
5| GROTE MARKT Fietsers laveren
tussen bloembakken om kruis-
punt Rijselestraat-Bruggestraat
over te steken. (odw) 

s SPIERE-HELKIJN
1| KERKSTRAAT Geen fietsvoorzie-
ningen, auto’s dicht tegen de fiet-
sers. Wordt straks heringericht. 
2| STATIONSTRAAT-DOORNIKSEWEG
Aan café Le Relais: vanuit richting

Sint-Denijs niet overzichtelijk voor
de fietsers. Die rijden eerst beter
stukje Doornikseweg in om dan
over te steken. 
3| JACQUETBOSSTRAAT Het oude
stuk Jacquetbosstraat als bypass
van de Lefebvrelaan: een deel in
kassei zonder fietsinfrastructuur,
is typisch voorbeeld van een vroe-
gere, landelijke weg. 
4| GEWESTWEG N50 Linkerkant ge-
westweg N50, Yzeren Bareel: pad
ontbreekt langs drukbereden weg.
Is meegenomen in inrichtingspro-
ject en wordt heel binnenkort aan-
gelegd. 
5| ROBECYNPLEIN Geen fietspad.
Zit ook in herinrichtingsproject dat
aan uitvoering toe is. Belangrijke
verbindingsweg. (djw)

s WAREGEM
1| VOETWEGEL AAN POMPOEN-
STRAAT Voetweg tussen de stede-
lijke basisschool aan de Pompoen-
straat in Desselgem en het bedrijf
Hubert Autorecyclage. Is in slechte
staat en is nochtans belangrijk
voor kinderen met de fiets of te
voet. 
2| RIJKSWEG GENT-KORTRIJK (1) Op
de rijksweg in Beveren-Leie vanaf
het kruispunt met de Kerkdreef tot
aan de verkeerslichten aan het To-
rentje richting Gent is het fietspad
in slechte staat.
3| RIJKSWEG GENT-KORTRIJK (2) Op
de rijksweg vanaf het kruispunt de
Toren in Desselgem tot aan het
kruispunt N382 in Sint-Eloois-Vij-
ve heb je soms een dubbel en de
andere keer een gescheiden fiets-
pad. Fietsers moeten te vaak de
weg oversteken.
4| ROTERIJSTRAAT Gaat op en
neer door de opritten en de slechte
staat van de weg.
5| GROTE HEERWEG Grote Heerweg
in Beveren-Leie. Fietspad ver-
dwijnt plots ter hoogte van de
grens met Desselgem. (vfb) 

De knelpunten per gemeente

Dagelijks passeren er honderden fietsers over het
Guldensporenpad. De schoolgaande jeugd van Zwe-
vegem die richting Kortrijk trekt, moet er elke dag de
drukke N391 oversteken.
Ook veel wielertoeristen gebruiken het pad geregeld.
Waregemnaar Jules Vandevelde rijdt drie keer per
week voorbij de oversteekplaats en is altijd op zijn
hoede. ‘De wagens komen hier zeer snel af, je moet
echt goed uit je doppen kijken. Zelfs al zie ik geen
wagens komen, dan nog ga ik altijd eerst stoppen. Als
ik een groepje fietsende kinderen zie naderen, houd
ik toch altijd mijn hart vast. Ze letten niet altijd even
goed op en voor je het weet is er iets gebeurd.’
Groen! Zwevegem protesteerde kort na de opening
van het Guldensporenpad al tegen de onveilige over-
steekplaats en vroeg om een oplossing. 
Het gemeentebestuur zegt dat het al van voor de aan-
leg van het pad op zoek is naar een alternatief voor dit
gevaarlijke punt. ‘We zijn zelf vragende partij voor
een fietsbrug, een fietsondergang of toch minstens
een oversteekeiland. Maar daar hebben we de midde-
len niet voor. We hebben het probleem al aangekaart
bij de Vlaamse overheid en de provincie, maar blijk-
baar liggen hun prioriteiten elders’, zegt de Zweve-
gemse schepen van Mobiliteit Willy Bulcaen (CD&V).
‘Wij wachten liever niet tot er een ongeval gebeurt om
iets aan de situatie te doen.’ (wvw)

Zwevegem 

N391 kruisen is
levensgevaarlijk

Het Guldensporenpad verbindt Zwevegem met
Marke en wordt dagelijks druk gebruikt door de
schoolgaande jeugd. Maar de kruising van het pad
met de drukke N391 in Zwevegem is heel gevaar-
lijk. Het gemeentebestuur onderzoekt een oplos-
sing, maar heeft zelf de middelen niet.

Jules Vandevelde rijdt drie keer per week voorbij de oversteekplaats en is
altijd op zijn hoede. ©Patrick Holderbeke

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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