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s AARSCHOT 
1 | KERKSTRAAT Geen pad aan de
basisschool Ourodenberg. 
2 | HERSELTSESTEENWEG Erg smal
fietspad. Water loopt erover naar
de gracht.
3 | WIJPER Smalle straatjes waar
wagens en fietsers elkaar niet kun-
nen kruisen. 
4 | TER HEIDELAAN Slecht onder-
houden en vrij smal. 
5 | LEUVENSESTEENWEG De straat-
stenen zijn op verschillende plaat-
sen verzakt. (ibo) 

s BEKKEVOORT 
1 | STRUIKSTRAAT Slecht onder-
houden en veel putten. 
2 | STAATSBAAN In slechte staat en
is nauwelijks afgeschermd van de
weg. 
3 | HALENSEBAAN Slecht onder-
houden, veel putten. 
4 | MINNESTRAAT In slechte staat,
putten, erg smal. 
5 | ROBBESRODESRAAT Op ver-
schillende plaatsen verzakt. (ibo) 

s DIEST 
1 | BOTERMARKT Na de heraanleg
van de Botermarkt werd het fiets-
pad niet teruggelegd. 
2 | FIETSBRUG Bij regenweer mod-
der aan de voet van de fietserbrug. 
3 | KONING ALBERTSTRAAT Een van
de drukste straten zonder fietspad. 
4 | LEUVENSESTEENWEG Smal, in
slechte staat en enkel van de weg
gescheiden door een stippellijn. 
5 | LEUVENSESTRAAT Fietsers wor-
den gesandwicht tussen de wa-
gens en de paaltjes op het trottoirs.
(ibo) 

s HERENT 
1 | BRUSSELSESTEENWEG Slechts
een witte streep tussen auto’s en
fietsers. 
2 | HAACHTSTRAAT Fietspad in zeer
slechte staat. 
3 | OMLEIDING Wachten op volledi-
ge vernieuwing fietspad. 
4 | MECHELSESTEENWEG : Veel put-
ten en geen bescherming tegen au-
toverkeer. 
5 | MEERBEEKSESTEENWEG : Beton-
nen stroken vol putten en modder.
(bcz) 

s HOEGAARDEN
1 | GOETSENHOVENSTRAAT Geen
fietspaden. Berm ligt er erbarme-
lijk bij.
2 | KERSELARENSTRAAT Het fiets-
pad eindigt bruusk aan de brug
van de Molenbeek.
3 | KLEIN-OVERLAAR Auto’s staan
geparkeerd op het fietspad en de
suggestiestroken.
4 | TIENSESTRAAT Brede gewest-
weg naar scholen, zonder fietspad. 
5 | DOELSTRAAT Drukke straat.
Slecht overzicht aan kruispunt
Nieuwhuys. (be) 

s HOLSBEEK
1 | GOBBELSRODE Oud, onberijd-
baar fietspad in Kortrijk-Dutsel. 
2 | ROTSELAARSEBAAN Aanliggend
fietspad op drukke weg. 
3 | LANGESTRAAT Slecht onder-
houden. 
4 | RIJKSWEG Geen afgescheiden
fietspad langs gewestweg. 
5 | HORSTSTRAAT Geen fietspad
naar kasteel van Horst. (ggh)

s HULDENBERG
1 | DREEFSTRAAT Veel te hobbelig. 
2 | VIJVER- EN VEEWEIDESTRAAT
Oud beton met scherpe kiezeltjes. 
3 | LANGESTRAAT Tussen Donker-
straat en Bredeweg, fietspad opge-
vuld met mager beton. 
4 | WOLFSHAEGEN Op kruispunt
met de Steenbeekstraat, fietspad
veel te smal. 
5 | DE PEUTHYSTRAAT Onkruid, te
brede voegen. (wfh)

s KAMPENHOUT
1 | BOGAERTSTRAAT Modderpoel
tot aan de grens met Erps-Kwerps,
nadien wisselende kwaliteit in di-
verse materialen. 
2 | BUKENSTRAAT Fietsroute achter
de school. Staat vaak onder water. 
3 | LEUVENSESTEENWEG Strook
naast de drukke weg Mechelen-
Leuven. (dbp)

s KEERBERGEN
1 | OUDE PUTSEBAAN Smal fietspad
te gebruiken in twee richtingen. 
2 | NIEUWSTRAAT Gaten. Controle-
putten voor de waterleiding steken
uit. 
3 | KEMPENLAAN Ondanks de scho-
len geen fietspaden. Wel rode fiets-
suggestiestroken. 
4 | MERELDREEF Rond het meer
wordt er veel gefietst. Geen enkel
fietspad. 
5 | CENTRUM Geen fietspaden.
(dbp)

s KORTENBERG 
1 | LEUVENSESTEENWEG-CENTRUM
Onbeschermd tussen geparkeerde
auto’s en het verkeer. 
2 | KARTERSTRAAT Smalle straat
zonder fietspad en veel auto’s. 
3 | NEDEROKKERZEELSESTEENWEG
Snelle weg, geen verlichting, geen
fietspaden. 
4 | DORPSSTRAAT Geen fietspaden.
Auto’s op trottoir aan school in
Meerbeek. 
5 | HULSTBERGSTRAAT Hoge snel-
heid maar geen fietspaden. (bcz) 

s LANDEN 
1 | SINT-NORBERTUSSTRAAT Geen
fietspad van Waasmont (Sonval-
wijk) naar Landen. 
2 | OVERWINDENSTRAAT Geen
fietspad tussen Overwinden en
Landen. 
3 | RUMSDORPSTRAAT Richting
Neerhespen geen fietspad. In
Rumsdorp smal en op straat ge-
schilderd. 
4 | ZOUTLEEUWSTRAAT Drukke
weg zonder fietspad. 
5 | VELMSEWEG Van Sint-Truiden
naar Landen geen fietspad. (dll) 

s LEUVEN
1 | MARTELARENLAAN Tijdelijk
fietspad aan de werkplaats is te
smal, vuil, steil, versperd door ver-
keersborden. 
2 | HERBEEMDPAD Pad in Kessel-
Lo, dertig centimeter breed, ge-
bruikt als honden- en paardentoi-
let. 
3 | BONDGENOTENLAAN Geen fiets-
pad in drukste straat vol bussen. 
4 | DONKERSTRAAT Erg steile hel-
ling, uitstekende riooldeksels en
andere oneffenheden.
5 | NAAMSESTEENWEG Fietspad
door Heverlee versmalt tot het he-
lemaal verdwijnt. (stl)

s LUBBEEK
1 | LOSTRAAT Gevaarlijk verzakt.
2 | GEESTBEEK Van N2 tot grens
met Kortrijk-Dutsel erbarmelijk. 
3 | BOLLENBERG Geen enkele fiets-
voorziening.
4 | MEENSELSTRAAT Verhakkeld. 
5 | DORPSSTRAAT Honderden
scholieren, geen fietspad. (fg)

s OUD-HEVERLEE 
1 | WAVERSBAAN Fietspad van
Weert naar Heverlee is smal en
loopt over vele kruispunten. 
2 | WAVERSBAAN Pad stopt aan het
kruispunt met de Reigerstraat. 
3 | BLANDENSTRAAT Het fietspad
stopt aan de Zwarte Poelstraat. 
4 | NOËSTRAAT In de bocht van
Pragen moet je de rijweg op.
5 | ZOET WATER Langs de vijvers
slechts aan één kant een pad. (ero) 

s OVERIJSE
1 | WAVERSESTEENWEG Absoluut
ontoereikend. 
2 | TERHULPSESTEENWEG In Malei-
zen. Te smalle betonstrookjes. 
3 |STATIONSPLEIN Vol putten, smal
en niet afgescheiden van de rijweg. 
4 |VERBEEKSTRAAT Smal, met een
dwarshelling en hinderlijke lan-
taarnpalen. 
5 | BRUSSELSESTEENWEG Verkeer
aan winkels kruist pad. (wfh)

s TIELT-WINGE
1 | LEUVENSESTEENWEG Smalle
strook naast de gevaarlijke gewest-
weg. 
2 | BINKOMSTRAAT Oud fietspad
dat dood loopt tegen woningen. 
3 | STATIESTRAAT Stuk gereden
door landbouwvoertuigen, slecht
onderhouden. 
4 | TIENSESTEENWEG Slecht onder-
houden, boomwortels, putten 
5 | AARSCHOTSESTEENWEG Van
Roeselberg tot Nieuwrode smal,
niet verhoogd pad. (fg)

s TREMELO
1 | WERCHTERSEBAAN Barslecht.
Wordt heraangelegd. 
2 | SCHRIEKSEBAAN Betonplaten
her en der verzakt.
3 | BAALSEBAAN Vooral slecht in
Baal, door barstend asfalt. 
4 | NOBELSTRAAT In Baal-centrum
hobbelig. Buiten het centrum be-
tonplaten verzakt. (dbp)

s ZOUTLEEUW 
1 | BUDINGENWEG Geen fietspad en
weg in slechte staat. 
2 | LINTERSEWEG Gevaarlijke en
drukke weg zonder fietspad. 
3 | ST.-TRUIDENSESTEENWEG Scho-
lieren op fietspad in slechte staat. 
4 | OSSENWEG Enkel de vernieuw-
de gedeelten zijn redelijk. 
5 | STEENWEG De vernieuwing
dringt zich op. (dll) 

Gevaarlijke plaatsen per gemeente

ONLINE

Meer op de website
Kent u nog voorbeelden van
goede en slechte fietspaden in
uw gemeente?
Wilt u het Fietspadenrapport
van uw gemeente raadplegen?
Surf naar
www.nieuwsblad.be/fietspad 

NB

we dan weer zoveel mogelijk ver-
keersluw maken. Op termijn wil-
len we het autogebruik in het cen-
trum volledig ontmoedigen. En
ook voor de bussen moeten we een
oplossing vinden. Zeker de gelede
bussen in de Brusselsestraat zijn
uit de tijd. Het heeft geen zin om
alle bussen door het centrum te

sturen. De druk wordt te groot.’ 
‘Maar daar moet een mentaliteits-
verandering, ook bij de fietsers, te-
genover staan’, meent Robbeets.
‘Ik zie vaak mensen roekeloos over
het stationsplein fietsen. Dood-
leuk negeren ze drie verbodsbor-
den. Geld helpt niet, als het gedrag
onaangepast blijft.’ 

genoeg het weer niet voor. Maar
voor een kleine verplaatsing wil ik
best mijn fiets van stal halen.’

De lezers van onze krant hebben
enkele pijnpunten ingestuurd:
Koning Albertstraat, Michel
Theysstraat, Hasseltsestraat.
‘De lezer haalt drie straten in de
binnenstad aan. Persoonlijk ben ik
er geen voorstander van om fiets-
paden aan te leggen in het cen-
trum. Daar is eenvoudigweg geen
ruimte voor. In de volledige bin-
nenstad heerst een snelheidsbe-
perking van dertig kilometer per
uur. Als iedereen zich daaraan
houdt, krijg je geen onveilige toe-
standen. Bovendien draagt het ge-
mengde verkeer net bij tot een vei-

lige situatie. Hoe meer chaos, hoe
veiliger. Als fietsers, voetgangers
en ander verkeer door elkaar be-
wegen, matigt iedereen zijn snel-
heid.’ 

Ook de Leuvensestraat wordt als
onveilig aangehaald. 
‘De Leuvensestraat ligt eveneens
in de binnenstad. Het is een oude,
smalle straat die begrensd wordt
door hoge huizen. Het is onmoge-
lijk om daar elke weggebruiker te-
vreden te stellen. De bestuurders
vragen een brede rijweg, voetgan-
gers willen een voetpad, fietsers
een fietspad en de handelaars roe-
pen om parkeerplaatsen. De straat
is te smal om dat allemaal te reali-
seren.’ (ibo) 

veiligst’


