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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.

voetgangers en fietsers over het-
zelfde traject, wat ook niet bevor-
derlijk is voor de veiligheid van
beide zwakke weggebruikers. De
oversteken zijn bovendien niet al-
tijd veilig en ook de tramverbin-
ding maakt er de toestand niet dui-
delijker op. 
‘We hebben destijds in een nota Elf
voorstellen om heel wat leed op de
verbinding Kennedy-De Bolle mi-
nimaal te verhelpen en in een bro-
chure Zeventien oversteken en X
ongelukken onze bedenkingen
neergeschreven’, zegt Herman Lo-
dewijckx van de werkgroep de
Fietseling. ‘Met onze opmerkingen
werd nauwelijks rekening gehou-
den. Nadien waren dan ook dure
bijkomende ingrepen nodig, zoals
het ‘ei’ van De Bolle, en de tram-
bedding moest verplaatst worden.
Om een snelle doorstroming van
het autoverkeer de garanderen, is
de rest van de weggebruikers on-
dergeschikt gemaakt. Het feit dat
het Vlaamse Gewest opdrachtge-
ver was, is niet relevant. Het stads-
bestuur moet niet alleen bemidde-
laar, maar ook actief pleitbezorger
zijn van de fietsers’ , zegt Lode-
wijckx. (vln)

De toestand voor de fietsers tussen
de Kennedyrotonde en De Bolle in
Oostende blijft een oud zeer. Op de
kaart vormt de as Elisabethlaan -
Ringlaan - Dr E. Moreauxlaan een
mooie vloeiende lijn, maar fietsers
moeten ettelijke keren een drukke
rijweg oversteken om van de Ken-
nedyrotonde tot aan De Bolle te ko-
men. Vooral ter hoogte van het Ro-
mac-tankstation aan de Twee-
bruggenstraat, waar auto’s in en
uitrijden over het te smalle twee-
richtingsfietspad, stellen zich vaak
problemen. 
Op verschillende punten van de
verbinding ontnemen borstwerin-
gen het zicht van zowel fietsers als
autobestuurders en dat zorgt voor
onaangename verrassingen als de
fietsers uit het niets plotseling de
weg oversteken. 
Op bepaalde plaatsen moeten

‘Bij de realisatie van de verbin-
ding tussen de Kennedyrotonde
en De Bolle werd nauwelijks re-
kening gehouden met onze op-
merkingen.’ De werkgroep Fiets-
eling wijst op de blijvende ge-
vaarlijke knelpunten op deze
drukke as.

Knelpunten op drukke as stapelen zich op

Op de verbindingsweg tussen de Kennedyrotonde en De Bolle moeten fietsers heel wat obstakels omzeilen.
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Oostende 

duwd. Ook als je van de Grote
Markt naar de Menenpoort rijdt,
word je permanent in die goot ge-
duwd’, zeggen zus en broer Liza
(14) en Viktor (16) Wieme. Ze ko-
men hier dagelijks voorbij en vin-
den het een zeer onveilige situatie.
‘Het gevolg is dat veel fietsers op
drukke momenten, als hier een file
staat, het voetpad gebruiken als
veiliger oplossing. Hoewel dat ei-
genlijk niet mag.’ 
Dit wordt bevestigd door Joost
Man, eminent Iepers fietser: ‘Die
Menenstraat is te smal om de fiet-
sers comfortabel naast de auto’s te
laten rijden en te breed om de au-
to’s netjes achter de fietsers te hou-

den. In de Rijselstraat, die heel wat
breder is, heb je hetzelfde pro-
bleem omdat daar verkeer in twee
richtingen toegelaten is. Als fietser
balanceer je permanent net in of
net uit die vervelende goot.’ 
De fietsers vinden de kasseitjes in
de centrumstraten en op de Grote
Markt ook maar niets. Op een aan-
tal plaatsen zijn ze heraangelegd,
maar daar merkt de fietser niet
veel van: de oneffenheden zijn niet
weggewerkt en op diverse plaatsen
liggen de kasseien alweer los. Het
fietsrapport voor de Ieperse bin-
nenstad is dus ronduit slecht: on-
aangenaam, onveilig en gevaarlijk.
(pli)

De Menenstraat kent eenrichtings-
verkeer. Bedoeling is dat auto’s en
fietsers er een gezond en veilig
evenwicht vormen. Maar de auto’s
blijven er niet netjes achter de fiet-
sers. 
‘Neen, zeker niet. De auto’s wrin-
gen zich naast ons en zo worden
wij hier constant in de greppel ge-

De Ieperse binnenstad is geen
paradijs voor fietsers. De zone 30
in zowat de helft van het cen-
trum verandert daar niets aan.
De fietsers voelen zich constant
weggedrukt door auto’s en bus-
sen. Ook kasseien zijn een bron
van ergernis. 

Auto’s in Menenstraat duwen 
fietsers constant in greppel

Viktor en Lisa Wieme doen dagelijks de rit van de Markt naar de
Menenpoort. ©Bart Vandenbroucke
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