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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. Onze reporters kozen vijf
locaties in elke gemeente. We selecteerden daaruit de drie gevaarlijkste uit onze regio. Arne Vansteenkiste

En alhoewel er nog hiaten zijn in
het Pittemse fietsbeleid, zoals bij-
voorbeeld de Egemsestraat waar
de betonnen fietsplaten de tand
des tijds voelen, wil De Waele niet
met scherp schieten op het ge-
meentebestuur.
‘In vergelijking met andere
Vlaamse wegen, doet Pittem het
niet zo veel slechter. Zeventig
procent van de fietspaden zijn in
orde.’ 
De Waele heeft vooral begrip voor
schepen Lambrecht (CD&V) ‘Hij
is zelf een fervent fietser en heeft
al veel inspanningen geleverd,
maar Pittem beschikt nu eenmaal
over heel wat kilometer wegen-
netwerk. Enkele straten en ver-
bindingswegen, zoals richting
Meulebeke en tussen Egem en
Tielt, zullen onder handen geno-
men worden.’ 
Toch klinkt er nog een stukje kri-
tiek. ‘Het is voor mij een raadsel
waarom de fietspaden langs die
wegen eerst worden aangepakt.
De verbindingsweg tussen Pittem
en Egem is wat mij betreft in
slechtere staat. Bovendien is die
essentieel voor de verbinding van
de twee centra.’ 

‘De Paardestraat is een 19de-
eeuwse straat’, zegt Open Vld ge-
meenteraadslid Kaat De Waele.
‘Naar aanleiding van de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2006 voer-
den we reeds campagne rond de
Paardenstraat - er staat nog steeds
een bord die om een oplossing
vraagt - maar we vonden weinig
gehoor. Het antwoord van de bur-
gemeester (Ivan Delaere, CD&V,
nvdr.) is en blijft hetzelfde: als er
geld is, kunnen we eraan wer-
ken’, aldus De Waele. 
‘In de Paardestraat zijn alleen
kasseien te vinden, behalve op
het voetpad’, zegt De Waele. ‘Het
wordt dus gebruikt door zowel
fietsers als voetgangers. Een ge-
vaarlijke situatie. En dat terwijl de
straat een belangrijke verbinding
vormt voor fietsers.’ 

De Paardestraat in de Pittemse
deelgemeente Egem is al jaren
een doorn in het oog van de fiet-
sers. Kasseien zijn er overal, een
fietspad nergens. Oppositiepartij
Open Vld kaartte de situatie in de
aanloop van de gemeenteraads-
verkiezingen in 2006 aan, maar
tevergeefs. 

‘Paardestraat is 
straat uit 19de eeuw’

Voorlopig is er geen geld om de kasseiweg zonder fietspad her aan te leggen. ©Frank Meurisse
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punten elkaar snel opvolgen. Aan
de spooroverweg staan fietsers er
alleen voor en aan de verschillen-
de kruispunten in de buurt zijn er
evenmin fietspaden te zien. 
‘Een eerste aandachtspunt zou
een betere fietsstalling aan het
station moeten zijn. Tenminste
aan de kant van het centrum van
Lichtervelde’, zegt Rik Carpentier.
‘Het is er telkens een janboeltje
van opeengestapelde fietsen, ter-
wijl er heel wat mensen gebruik
maken van ons station.’ 
Andere situaties die Carpentier
zorgen baart, zijn de toegangswe-
gen. Niet toevallig klitten die sa-
men aan het station. ‘Er is de Ste-
gelstraat, natuurlijk, maar ook de

Ketelbuiserstraat. Die invalswe-
gen waren oorspronkelijk be-
doeld voor autoverkeer, maar
door de nieuwe wijken die er zich
gevormd hebben, zijn er ook veel
fietsers. Wagens rijden er relatief
snel, het is er smal en fietsers heb-
ben geen enkele bescherming.
Dat zijn gevaarlijke toestanden,’
waarschuwt Carpentier. ‘Ook de
Statiestraat is niet wat het zou
moeten zijn. Er is al een stuk met
een fietssuggestiestrook, maar
dat is onvoldoende.’ 
Toch heeft Carpentier begrip voor
de situatie. ‘Er is de voorbije jaren
al heel wat verbeterd, en Rome
werd ook niet op één dag ge-
bouwd.’ 

Werken aan de Lichterveldse sta-
tionsbuurt staan al jaren hoog op
het verlanglijstje van het gemeen-
tebestuur. En terecht. De buurt
maakt een verwaarloosde indruk,
zeker als je er met de fiets pas-
seert. Een fietspad is er nergens te
bespeuren, terwijl de gevaarlijke

‘Er is de voorbije jaren al heel wat
verbeterd’, zegt Open Vld-voor-
zitter en oppositielid Rik Carpen-
tier over de Lichterveldse fietspa-
den. ‘Maar enkele drukke invals-
wegen hebben geen fietsvoorzie-
ningen.’ Toevallig komen die
samen aan het station, waardoor
de buurt voor fietsers heel onvei-
lig is.

‘Stationsbuurt heeft opfrissing nodig’ 

Rik Carpentier (Open VLD) aan de drukke stationsbuurt: ‘De
invalswegen hier waren oorspronkelijk bedoeld voor autoverkeer, maar
door de nieuwe wijken die er zich gevormd hebben, zijn er ook veel
fietsers.’ ©Stefaan Beel
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