
‘Alleen als het barslecht weer is, kruip ik de fiets niet
op. Anders rijd ik dagelijks veertig à vijftig kilometer.
Vorig jaar stond er 9.000 kilometer op de teller’, zegt
Karel. Kuurnes sportfiguur van het jaar 2005 was
vroeger ook een uitstekend coureur. In 1949 finishte
hij als zesde in de Ronde van Vlaanderen en ooit ein-
digde hij 24 wedstrijden na elkaar bij de eerste vijf. ‘Ik
fiets veel omdat ik het graag doe. Fietsen doe ik altijd
eerst tegen wind, zodat ik op de terugweg de wind in
de rug heb. Als er een put in de straat zit, rijd ik er-
naast. Als er straten zijn met geen of slechte fietspa-
den, kies dan een andere weg. Straten genoeg.’

Tachtiger Karel Depypere elke dag op de fiets

‘Ik fiets omdat ik het graag doe’
s KUURNE Karel Depypere fietst dagelijks. Opmer-
kelijk voor iemand van 83 jaar, maar daar wil hij
zelf niets van weten: ‘De ene heeft het geluk iets
langer fit te blijven dan een ander.’ Tafeltennis, fiet-
sen, vissen, grappen maken: de oud-fietsenmaker
behoort duidelijk tot die groep gelukzakken.
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VOOR FIETSERS? Fervente fietsers aan het woord
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Doornikstraat. 

fietsbeleid is communicatie, zo
blijkt uit verschillende initiatie-
ven. ‘Er is een verkeersoverlegplat-
form waarin mensen uit alle gele-
dingen zetelen. Daar zitten verte-
genwoordigers in van de vakbon-
den, scholen en er behoren ook
vijf gewone burgers tot het plat-
form. Daarin worden vooral klei-
nere problemen gesignaleerd. Tij-
dens het jongste overleg kwamen
er bijvoorbeeld 62 punten naar
voor’, deelt Van Marcke mee. ‘We
proberen ook altijd burgers te be-
trekken in onze plannen. Zo werd
er onlangs een infovergadering ge-
houden voor een probleem aan de
Beukenhoflaan. Buurtbewoners
werden uitgenodigd om hun zeg te
doen. Zij wonen er, dus zij weten

het best hoe de vork in de steel zit.
Want zelfs al neem je met de beste
bedoelingen beslissingen, als je de
bevolking niet consulteert, komen
er achteraf altijd opmerkingen.’
Er wordt in Anzegem ook al aan de
toekomst gedacht. ‘We werken
met een beeldkwaliteitsplan.
Daarmee bedoel ik dat we tijdens
openbare werken in het vervolg al-
tijd met dezelfde materialen zul-
len werken, van eenzelfde kwali-
teit. Ook bij het aanleggen van een
groene buffer willen we die unifor-
me stijl doortrekken. Dat creëert
een esthetisch aangenaam uit-
zicht. Als je binnen tien jaar door
Anzegem passeert, zou je dus een
eenduidige lijn moeten herken-
nen’, verduidelijkt Van Marcke.

herkennen’

‘Ik probeer een uur per dag te fietsen’, zegt Bossuyt.
‘Zelfs nu ik last heb van heupartrose lukt dat, want er
is niets wat een betere houding biedt dan een ligfiets.
Vroeger vertrok ik maandagochtend per auto met de
fiets in de koffer en liet ik de wagen daar staan tot
vrijdagavond. Als ik hem dan echt nodig had voor het
werk, dan kon ik hem gebruiken.’
’Op een ligfiets ben je minder zichtbaar en hij is ook
niet geschikt in straten waar het draaien en keren is,
op kasseien of in de stad. Hij is eerder snel dan han-
dig. Daarom werken sommige dingen ook storend,
zoals vuil en glasscherven of hoge stoepranden. Al
moet ik zeggen dat de staat van de fietspaden er in

twintig jaar tijd enorm op vooruit is gegaan.’
‘Wielertoeristen plagen me wel eens. Zie dat je niet in
slaap valt, roepen ze. Maar ik zou niet meer met een
gewone fiets willen rijden’, besluit Bossuyt. 

Oud-bedrijfsleider Jan Bossuyt kiest voor ligfiets

‘Niets biedt een betere houding’
s WAARMAARDE/BEVEREN-LEIE Eind 1988 schafte Jan
Bossuyt (Boss Paints) zich een ligfiets aan. Hij reed
ermee van zijn woonplaats in Waarmaarde bij
Avelgem naar zijn bedrijf in Beveren-Leie. Ook tij-
dens zijn pensioen ligt de oud-bedrijfsleider nog
dagelijks op de fiets.

Jan Bossuyt en zijn ligfiets. 

s WERVIK
1 | SPELDENSTRAAT Auto’s rijden
bij het kruisen op de fietsstroken.
2 | KOESTRAAT In deze nieuw
aangelegde straat zijn geen voor-
zieningen voor de fietsers.
3 | LEGE KRUISE De fietssuggestie-
strook verliest haar kleur en dus
ook haar functie.
4 | BESELARESTRAAT Geen enke-
le fietsvoorziening in deze druk-
ke straat.
5 | OOIEVAARSTRAAT Fiets- noch
voetpad, slechte staat van het
wegdek en hinderende beton-
blokken. (odw)

s WEVELGEM
1 | LAUWESTRAAT Veel studenten-
fietsverkeer tussen geparkeerde
wagens.
2 | NORMANDIËSTRAAT Voor hen
die elke dag graag een stukje Pa-
rijs-Roubaix willen meepikken.
3 | MENENSTRAAT Onbeschermd
fietspad langs beide zijden van
heel drukke rijksweg Menen-We-
velgem
4 | ROESELARESTRAAT Geen fiets-
voorzieningen en geparkeerde
wagens aan beide kanten.

5 | WARANDESTRAAT Paaltjes en
witte lijn beschermen niet. (vlw)

s WIELSBEKE
1 | HEIRWEG Geen fietspad op het
stukje Heirweg van aan het kruis-
punt met de Bossenstraat, rich-
ting Wakken. Drukke weg, veel
zwaar vrachtverkeer.
2 | OOIGEMSTRAAT Fietspad in er-
barmelijke staat. Veel vrachtver-
keer en geparkeerde wagens op
het fietspad.
3 | RIJKSWEG Geen fietspad en
veel zwaar verkeer op het stukje
Rijksweg van aan de gebouwen
van Beaulieu tot in Oostrozebeke.
Zeer gevaarlijk.
4 | RIDDER DE GHELLINCKSTRAAT
Ook hier geen fietspad en bijzon-

der veel zwaar verkeer. Als twee
vrachtwagens kruisen, hebben
fietsers geen plaats op de rijweg.
5 | BREESTRAAT Het verlengde
van een ander zwak punt, de Rid-
der De Ghellinckstraat. Ook hier
geen fietspad en erbarmelijke
staat van de weg door zwaar ver-
keer. (wvw)

s ZWEVEGEM
1 | KRUISPUNT KERK Fietsers heb-
ben geen overzicht en riskeren
hun leven als ze oversteken, geen
lijnen, geen voorzieningen.
2 | HARELBEEKSTRAAT-GEWEST-
WEG N8 Waar het Gulden Sporen-
pad zijn weg vervolgt en geen dui-
delijk signalisatie of beveiliging
aanwezig is. Wordt veel gebruikt
door scholieren.
3 | KANAALWEG De zeer druk be-
reden Kanaalweg van de rotonde
in de Deerlijkstraat onder de brug
Otegemstraat tot brug in wijk
Knokke: geen fietspad, geen belij-
ning. Fietsers moeten op de rand
van de asfaltstrook in evenwicht
blijven.
4 | VIERKEERSTRAAT Het kruis-
punt van de Vierkeerstraat, Gau-
welstraat, Arteveldestraat en Stijn
Streuvelsstraat in Heestert is ge-
vaarlijk en onoverzichtelijk.
5 | TIEGEMSTRAAT Verbindings-
weg naar Avelgem en dorpskern
Otegem, heeft geen fietspad on-
danks het hoge aantal voertuigen
dat er dagelijks passeert. (djw)

De gevaarlijke plaatsen per gemeente


