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s ALVERINGEM
1| N8 Niet vrijliggend fietspad
langs de N8. Te smal en vol afval. 
2| LEISELE Tweerichtingsfietspad
in de Veurnestraat: niet vrijliggend
en veel te smal. 
3| IZENBERGE Van de Nieuwe Her-
berg naar Izenberge en Leisele
(Izenbergestraat): geen of nauwe-
lijks fietspad. 
4| IZENBERGE Tweerichtingsfiets-
pad in Beauvoordestraat, niet vrij-
liggend en veel te smal. 
5| VERBINDING De verbindingsas
Gijverinkhove, Beveren, Roes-
brugge: geen of nauwelijks fiets-
pad. (mma) 

s BREDENE
1| KRUISPUNT KONINKLIJKE BAAN-
ZEELAAN Ondanks heel wat goede
bedoelingen bij de aanleg is over-
steken een riskante onderneming. 
2| FRITZ VINCKELAAN Er is een
fietspad in een andere kleur en er
werd nog een bijkomend lijntje ge-
schilderd om enkele centimeters
meer afstand te creëren tussen fiet-
ser en auto, maar aangenaam fiet-
sen is het enkel ter hoogte van het
sportcentrum en het Plovieplein,
waar het fietspad vernieuwd werd. 
3| ZEELAAN In het gedeelte tussen
Driftweg en Frankrijklaan moet de
fietser het pad delen met de voet-
ganger en de talrijke joggers. 
4| SCHOOLOMGEVING Vooral in de
omgeving van de vrije basisscho-
len wil het verkeer al eens in het
honderd lopen. De ouders gaan
hierbij niet altijd vrijuit. 
5| KONINKLIJKE BAAN Fietspad dat
net naast de rijweg ligt en waar au-
to’s voorbijscheuren met 70 kilo-
meter per uur. (hvs)

s DE PANNE
1| NIEUWPOORTLAAN/DUINKERKE-
LAAN Slecht wegdek, geen fiets-
pad, fietsen tussen dubbel gepar-
keerde wagens en over tramspo-
ren. 
2| VEURNESTRAAT Wagens die uit
zijstraten komen, rijden tussen ge-
parkeerde auto’s door tot op fiets-
pad om andere auto’s te zien. 
3| N35 Van Oosthoek naar Veurne:
smalle fietspaden, niet afgeschei-
den van drukke weg. 
4| VEURNESTRAAT Tussen Kasteel-
straat en Kerkstraat: geen fietspad
en gevaarlijk dicht rijdende auto’s. 
5| ZEELAAN Slecht wegdek, geen
fietspad, fietsen tussen dubbel ge-
parkeerde voertuigen. (mma) 

s DIKSMUIDE
1| DE BREYNE PEELAERTSTRAAT 
Veel vrachtverkeer, geen fietspad.
De fietsers slalommen vaak tussen
de geparkeerde auto’s. 
2| KOEKELARESTRAAT Slechte
staat. Putten, bulten en losliggende
betonstroken. 
3| ESENWEG Deel van de N35 heeft
geen fietspad en de vrachtwagens
duwen veel fietsers van de weg. 
4| IEPERSESTEENWEG Het hoogte-
verschil tussen de autorijweg en
het fietspad is onveilig. 
5| MARIA DOOLAEGHESTRAAT De
fietssuggestiestroken hebben hun
kleur verloren en vrachtwagens ge-
bruiken fietspad. (krv) 

s GISTEL
1| STATIONSSTRAAT Fietsers ko-
men ten val door slechte boordste-
nen. Probleem wordt deze maand
opgelost. 
2| KOLAERDSTRAAT Er zijn putten
in het fietspad, dat dicht bij de rij-
baan ligt. 
3| BOURGOGNEVAART Het fietspad
langs de Bourgognevaart werd
heraangelegd, maar is opnieuw in
slechte staat door onder meer los
grint. 
4| GROENE 62 De Groene 62 ligt er
op vele plaatsen slecht bij, vooral
op de plaatsen waar de oude
spoorweg straten kruist. 
5| KANAALSTRAAT Het smalle fiets-
pad langs het Kanaal Plassendale-
Nieuwpoort is gevaarlijk voor de
bewoners van Snaaskerke die er
met de fiets moeten rijden. (dji) 

s HEUVELLAND
1| POPERINGESTRAAT Als je van
Westouter op de Poperingestraat
fietst, eindigt het fietspad aan de
Brabant plots in de berm op de
grens met Poperinge. 
2| DIKKEBUSSTRAAT Op deze druk-
ke weg tussen Loker en Dranouter
is er geen fietspad, waardoor fiet-
sen er behoorlijk gevaarlijk is. 
3| KEMMELBERG Op de kasseiweg
die over de Kemmelberg loopt, is
geen enkele veilige fietsvoorzie-
ning. 
4| SULFERBERGSTRAAT Tussen Lo-
ker Hoekje en Westouter werd wel
zwaar geïnvesteerd voor ‘padden-
tunnels’ onder de rijweg, maar een
fietspad ontbreekt er. 
5| IEPERSTRAAT Bij het binnenrij-
den van Wijtschate eindigt het
fietspad in de Ieperstraat plots en
moet de fietser noodgedwongen
de rijweg op. (pli) 

s HOUTHULST
1| DORPSSTRAAT De Dorpsstraat
heeft geen fietspad, enkel een be-
tonstrook die onvoldoende de vei-
ligheid voor fietsers garandeert. 
2| ZEVENDE GENIESTRAAT De Ze-
vende Geniestraat heeft geen fiets-
pad maar is toch een drukke sluip-
weg en geeft daarbij toegang tot
heel wat verkavelingen. 
3| GROENEBOSDREEF Deze straat is
te breed zonder fietspad en enkele
zwakke weggebruikers zijn er na
een verkeersongeval overleden. 
4| ESENSTRAAT De drukke gewest-
weg tussen Klerken en het Eikhof
heeft geen fietspad en de zwakke
weggebruikers worden door de
vrachtwagens in de verdrukking
geduwd. 
5| POELKAPELLESTRAAT Deze ver-
bindingsweg naar Poelkapelle én
naar het lokale bedrijventerrein
heeft geen fietspad en is voor de
fietsers onveilig. (krv)

s ICHTEGEM
1| RINGLAAN Ter hoogte van de
Maxi-Stock zijn er putten in het
fietspad en veroorzaken plassen,
slijk en steentjes gevaar. 
2| STATIONSSTRAAT Fietsers heb-
ben soms een onveiligheidsgevoel
door de wegversmallingen in de
Stationsstraat in Eernegem en de
manoevers van de voertuigen. 

3| ARTHUR COUSSENSTRAAT Van de
Markt tot het kerkhof is er geen
fietspad, daarna is het fietspad niet
afgeschermd van het verkeer. 
4| ENGELSTRAAT Het afgescherm-
de fietspad tussen de Keibergstraat
en het kruispunt De Engel ver-
toont veel onregelmatigheden.
Wordt straks heraangelegd. 
5| DIKSMUIDEBAAN De auto’s die
vanuit de Arthur Coussensstraat
de Diksmuidebaan willen overste-
ken, moeten op het kruispunt op
het fietspad staan om het verkeer
op de Diksmuidebaan te zien. (dji) 

s IEPER
1| DIKKEBUSSEWEG Het kruispunt
Dikkebusseweg-Oudstrijderslaan
oversteken is voor fietsers erg pro-
blematisch; ook is het gevaarlijk
voor fietsers die van het station ko-
men en Oudstrijderslaan volgen. 
2| CENTRUMSTRATEN De kassei-
straten in het stadscentrum zijn
niet veilig voor fietsers, ook al
doordat de goot enkele centime-
ters lager ligt dan het wegdek. 
3| OMLOOPSTRAAT Het nieuwe
kruispunt van de Omloopstraat
met Poperingseweg is onoverzich-
telijk en onveilig, want auto’s die
uit Omloopstraat komen moeten
tot op het fietspad rijden om vol-
doende zicht te hebben. 
4| HOGE WIELTJESGRACHT Aan het
kruispunt Hoge Wieltjesgracht-
Lange Torhoutstraat veroorzaken
vier kleine vluchtheuvels verwar-
ring. Bovendien zonder enige aan-
duiding voor fietsers. 
5| STATION De fietsoversteek onder
het station is veel te smal en met de
fiets niet te doen. (pli) 

s KOEKELARE
1| KORTEMARKSTRAAT De smalle
kasseistrook tussen het fietspad en
de rijweg samen met het vele water
en het slijk dat op het fietspad blijft
staan, maakt het voor de fietsers
onveilig. 
2| ROTONDE Op de rotonde van de
Belhuttebaan/Ichtegemstraat/
Ringlaan is het onduidelijk hoe
sommige fietsers de juiste richting
naar het centrum moeten volgen.
Ze rijden verder op de autorijweg. 
3| RINGLAAN De drukste weg van
Koekelare heeft geen fietspad en
de scholieren fietsen onveilig tus-
sen de vrachtwagens en het andere
autoverkeer. 
4| BOVEKERKESTRAAT De kaars-
rechte Bovekerkestraat heeft geen
fietspad en dat is voor de fietsers
onveilig. 
5| MOERESTRAAT De nieuwe Moe-
restraat heeft aan weerszijden een
fietssuggestiestrook maar de weg
is te smal als twee auto’s elkaar
passeren. (krv) 

De knelpunten per gemeente

‘De Maria Doolaeghestraat is enkele jaren geleden
heraangelegd. De parkeerstroken ter hoogte van het
dienstencentrum en Het Kruispunt zijn verdwenen
en ingenomen door een fietspad. Ter hoogte van de
verkeerslichten met de Koning Albertstraat is er een
voorsorteerstrook voor de fietsers aangelegd. Dat is
ogenschijnlijk een verbetering. Toch is de werkelijk-
heid helemaal anders’, zegt Mieke Vanrobaeys, moe-
der van twee kinderen. 
‘Mijn kinderen mogen niet met de fiets naar school en
ze mogen zeker de Maria Doolaeghestraat niet ge-
bruiken bij andere verplaatsingen. Mijn man brengt
de kinderen iedere dag naar school. Na amper twee
jaar is de rode verf van het fietspad verdwenen. Het
fietspad is nu grijsbruin van kleur en onderscheidt
zich nog nauwelijks met de zwarte asfalt van de rij-
weg. Het woord fietspad is hier eigenlijk niet het juiste
woord. Fietssuggestiestrook is beter. Aangezien de
Maria Doolaeghestraat een deel van de gewestweg
N35 is, pal in het centrum van Diksmuide, en dat de-
ze weg de oost-westverbinding is voor de vrachtwa-
gens naar de diverse bedrijventerreinen, is deze weg
voor de fietsers zeer gevaarlijk’, weet Mieke Vanro-
baeys. ‘De fietsers die de Maria Doolaeghestraat dur-
ven gebruiken, rijden tussen de vrachtwagens, want
deze mastodonten gebruiken de fietssuggestiestrook
als rijweg. Veel scholieren maken iedere dag een grote
omweg. Ook het kruispunt aan de Paterskerk is on-
veilig ondanks de voorsorteerstrook voor fietsers’,
zegt ze. ‘De leerlingen hebben zelf hun veilige fiets-
route moeten kiezen, maar het is niet de kortste weg
naar school. Met de aanleg van de ring om Diksmuide
verdwijnt veel vrachtverkeer en dat komt onze fiet-
sers zeker ten goede’, zegt Bart Laleman, directeur
van het Vrij Technisch Instituut. (krv) 

Diksmuide 
Doolaeghestraat is
vrachtwagenparcours 

De Maria Doolaeghestraat en de Gasthuisstraat als
verlengstuk zijn twee fietsonvriendelijke straten.
De scholieren mijden deze straten als de pest. 

In de Maria Doolaeghestraat kunnen fietsers en vrachtwagens niet
tegelijk rijden. ©Isabelle Vanhassel

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. 


