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VOOR FIETSERS? s PITTEM 
1 PAARDESTRAAT 
Kasseistrook in centrum deelge-

meente Egem. Ligt er ronduit ge-
vaarlijk bij. Fietsers (jong en oud)
rijden meestal op voetpad. 
2 EGEMSTRAAT 
Betonnen fietspad in heel slechte
staat op hoofdas Pittem-Egem. 
3 SCHUIFERSKAPELLESTRAAT 
Kasseistrook in centrum in héél
slechte staat. 
4 TIELTSTRAAT 
Fietspad langs de grote baan Pit-
tem-Tielt is niet goed onderhou-
den. 
5 TURKEYENSTEENWEG 
Hoofdas Egem-Tielt. Betonnen
fietspad is in slechte staat. (dbm)

s ROESELARE
1 WORTELSTRAAT
Beperkte openbare verlichting.
Smal, slecht wegdek, onvoldoende
waarschuwing voor oversteek
Sint-Amandsstraat. 
2 NOORD- EN WESTLAAN
Dokkeren op losliggende tegels
van verhoogd fietspad aan beide
straatkanten, op verscheidene
plaatsen te smal, niet goed zicht-
baar waar de fietser precies moet
rijden, veel oneffenheden. 
3 VIJFWEGENSTRAAT
Geen fietspad met als gevolg dat
fietsers dikwijls in het midden van
de rijweg rijden, geen duidelijke
verkeers- of waarschuwingsbor-
den ter hoogte van de kruispunten. 
4 SINT-ELOOIS-WINKELSESTRAAT
Onafgeschermd fietsen op beton-
nen smal fietspad in slechte staat
en langs snel autoverkeer op druk-
ke invalsweg. 
5 MOORSEELSESTEENWEG
Hobbelig fietspad met opgestoken
betonplaten en putten, nauwelijks
beschermd tegen zijstraten, bitter
weinig afscherming tegen voorbij-
razende auto’s ondanks gedeelte-
lijke snelheidsbeperking tot vijftig
kilometer per uur. (hwr)

s RUISELEDE
1 KRUISPUNT RING-POEKESTRAAT 
Heel gevaarlijk punt langs drukke

verkeersader N37.
2 DE BRUGGESTEENWEG 
Leidt vanuit het centrum naar

Beernem en de E40.
3 POEKESTRAAT
Het fietspad, aangelegd in beton-

stroken, is aan herstel toe.
4 DOOMKERKE
Fietspad in de parochie vanaf De

Radio naar Maria-Aalter.
5 PENSIONAATSTRAAT EN OMGE-
VING MARKT
Lastig voor fietsers: kasseien.

(ica)

s STADEN
1 SLIJPERSTRAAT
Geen fietspad buiten bebouwde
kom. Smalle fietssuggestiestrook
binnen bebouwde kom kampt
langs beide straatkanten met ge-
parkeerde vrachtwagens. Opletten
voor valpartijen in tamelijk diepe
straatgootjes. 
2 WESTROZEBEKESTRAAT
Vuile straatgoten, asfaltbulten, hel-
lend beton, overwoekerde gras-
bermen en onkruid. 
3 SINT-ELOOISTRAAT
Gevaarlijk fietsen op lange beton-
nen invalsweg zonder fietspad,
tussen snel verkeer aan de ene
kant en steile hellingen naast
grachten aan de andere kant, zand
en steentjes op betonnen wegdek . 
4 IEPERSTRAAT

Zelfde problemen als Sint-Elooi-
straat in grotere proporties vooral
in buurt van Staden Berg. Ge-
mengd verkeer in bebouwde kom
zorgt voor beperkte beterschap. 
5 ROESELARESTRAAT
Regelmatig last van geparkeerde

wagens, niet overal breed genoeg,
houten paaltjes en haagjes tussen
fietspad en rijweg her en der be-
schadigd, grijs uitzicht, vrachtwa-
gens gaan kort door de bocht aan
Withoekstraat. (hwr)

s TIELT
1 BENELUXLAAN
Geparkeerde wagens op fietspad.

2 SINT-MICHIELSTRAAT EN STATION-
STRAAT 
Fietsers moeten hun plaats opei-
sen in het zware verkeer.
3 GRUUTHUSESTRAAT (N327) 
Fietsers moeten slalommen tus-

sen verkeer en geparkeerde wa-
gens.
4 DEKEN DARRASLAAN
Fietsstrook stopt plots.

5 DE NERINGENSTRAAT
Betonplaten van fietspad liggen

schots en scheef. (ica)

s WIELSBEKE
1 HEIRWEG
Er is geen fietspad aan deze druk-

ke weg, met veel zwaar vrachtver-
keer.
2 OOIGEMSTRAAT
Hier is een fietspad, maar in een

erbarmelijke staat.
3 RIJKSWEG
Er ligt geen fietspad en is er veel

zwaar verkeer. 
4 RIDDER DE GHELLINCKSTRAAT
Geen fietspad en veel verkeer. 

5 BREESTRAAT
Dit is het verlengde van een ander

zwak punt, de Ridder De Ghel-
linckstraat. (wvw)

s WINGENE 
1 BEERNEMSTRAAT 
Drukke centrumstraat zonder
fietspad. 
2 BEERNEMSTEENWEG 
Hoofdas Wingene-Beernem, veel
verkeer en toch geen fietspad. 
3 RUISELEDESTEENWEG 
Hoofdas Wingene-Ruiselede: geen
fietspad. 
4 LICHTERVELDESTRAAT 
Hoofdas Zwevezele-Lichtervelde:
geen fietspad. 
5 KOOLSKAMPSTRAAT 
Fietspad in één richting maar in
slechte staat. (dbm)

Gevaarlijke plaatsen per gemeente

verantwoordelijk ben, ben ik voor-
al gecharmeerd door ons fietsrou-
tenetwerk. Na alle werken hoop ik
op tien op tien.’ 

Perfectie? 

‘Laat ons zeggen een negen. Het
zal toch een grote verbetering zijn.’ 

werk uitbouwen zodat je vanuit de deelgemeenten het centrum bereikt via zachte

rt fietsbeleid dus niet.’ 
rtrijksestraat, tussen Lede-
Dadizele, schilderde de ge-
zelf twee fietssuggestie-
‘Eigenlijk zou daar een

dig fietspad mogen ko-
aar dat is voorlopig financi-
haalbaar. Bovendien zou-
ook onteigeningen nodig
e beste fietsroutes volgen
de burgemeester de bin-

en. ‘Daar zijn geen afgeba-
fietspaden, maar het zijn
ige wegen. Tussen Dadize-

oorslede kan je perfect bin-
r fietsen.’ 
e aanleg van fietspaden is
onderhoud van de paden

ijk. ‘Dit jaar willen we in
n met een firma die de fiets-
nderhoudt met een profes-
veegmachine. 
schoolgaande jeugd aan te
ot veilig fietsen, organiseert
selijke politie aan het begin

van elk schooljaar een project rond
fietsveiligheid. ‘Ze controleren de
fietsen en leerlingen kunnen echte
verkeersituaties oefenen op een
behendigheidsparcours. Samen
met de leerlingen rijdt de politie
met de fiets door het centrum
waarbij ze op de gevaarlijke pun-
ten wijzen,’ besluit burgemeester
Ghekiere zijn visie op het Moors-
leedse fietsbeleid. 

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 

Gevraagd naar zijn mening over de
Sint-Elooise fietspaden, doet Mat-
tan meteen een bekentenis. ‘Als
coureur rijd je bijna nooit op het
fietspad. Ik reed liever op de weg,’
zo zegt Mattan. ‘Als je op een fiets-
pad rijdt, moet je constant opletten
voor gevaarlijke situaties. Steentjes
ontwijken, op en af verhogingen
enzovoort. Een fietspad is vaak
vuil, je hebt er meer kans op een
lekke band. Maar ook op de weg is
het gevaarlijk. Vooral chauffeurs in
rechts geparkeerde wagens durven
wel eens hun portieren openen
zonder te kijken.’ 
Ook rotondes zijn niet Mattans fa-
voriete onderdeel van de verkeers-
infrastructuur. ‘Fietspaden rond
rotondes maken het soms inge-

wikkelder dan het al is. Je moet
voorrang verlenen en ondertussen
op en af het fietspad springen.’
Maar de gevaarlijkste situatie is
volgens Mattan als het fietspad
links van de rijweg ligt. ‘Levensge-

vaarlijk is dat. Ik ben al twee keer
bijna omvergereden door een auto
die wou oprijden en enkel links
keek. Ik zoek dan ook meestal de
kleinere wegen zonder fietspad
op.’ (avr) 

‘Liever op rijweg dan op fietspad’
s SINT-ELOOIS-WINKEL Nico Mattan
is ongetwijfeld de bekendste in-
woner van Sint-Eloois-Winkel.
De oud-wielrenner maalde in
zijn leven al heel wat kilometers
af op de fiets.

Nico Mattan vindt rotondes en fietspaden links van de baan
levensgevaarlijk. ©Stefaan Beel

Fervente fietsers aan het woord


