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FIETSERS

‘Er zijn wel enkele plekken waar er
fietspaden zouden mogen komen,
zoals de verbindingsweg van Koke-
jane naar Kester, maar onveilig kan
je Herne niet echt noemen. Het is
geen drukke gemeente, buiten de
Edingsesteenweg heb je hier niet te
kampen met druk verkeer.’ 
Roosens is ook van mening dat de
onveiligheid deels de fout is van de
fietsers zelf. ‘Om het verkeer veilig

te maken, moeten alle partijen hun
steentje bijdragen’, vertelt hij. ‘Hoe-
veel mensen rijden niet rond zonder
licht of met slechte remmen? En dan
nog in zwarte kledij. Dan kan je
moeilijk alle schuld op de andere
weggebruikers steken.’ 
Volgens Roosens is een fietspad zo-
als dat van Pepingen naar Halle ide-
aal voor de fietsers. ‘Daar rijdt je af-
gezonderd van de rijweg, en dat lijkt
me het veiligste model. Ik vind trou-
wens wel dat de overheid in het al-
gemeen meer zou mogen investe-
ren in fietspaden. Onnodige zaken
zoals rotondes en bloembakken
kosten geld, terwijl een fietspad veel
efficiënter zou zijn.’ (tch)

Luc Roosens is fietsenmaker

‘Weinig fietspaden maar
toch behoorlijk veilig’
s HERNE Luc Roosens is fietsen-
maker en voorzitter van fietsclub
Het Draisineken. Roosens vindt
Herne geen onveilige fietsge-
meente, ondanks het feit dat er
niet veel fietspaden zijn. 

Luc Roosens: ‘De overheid zou meer mogen investeren in fietspaden.’
©Yvan De Saedeleer

‘Ik ga zo goed als elke dag met de
fiets naar school’, zegt Van Belle.
‘Alleen een plensbui of hevige
sneeuwvlokken doen me naar
mijn wagen grijpen. Dan ben ik
ontgoocheld, want fietsen is goed
voor de gezondheid. Ik ben van
plan naar school te fietsen tot mijn
pensioen.’ 
‘Fietsen spaart ook benzine uit’,
vervolgt Van Belle. ‘Daar komt dan
nog een fietsvergoeding bovenop.
Nu ja, voor die vijftien cent per ki-
lometer moet je het eigenlijk niet
doen. Toen ik begon met naar
school te fietsen, bestond zo’n tus-
senkomst zelfs niet eens. Hoeveel
ik er op een maand mee vang? De
volledige afstand bedraagt een
kleine tien kilometer. Met al die va-
kantiedagen komt dat dan neer op
20 à 25 euro.’ 
Doet de school eigenlijk iets om
het fietsverkeer aan te zwengelen?
‘Een helm krijgen we niet, en ik
doe er ook geen op. Er zijn er wei-
nig op school die dat doen. Of de
school fluo hesjes aanbiedt? Neen.
Er is wel een fietsenstelplaats die
op slot kan.’ 
Van de vijftig personeelsleden die

Sint-Victor telt, neemt volgens Van
Belle een tiental regelmatig de
fiets. ‘De meesten wonen te ver,
maar enkelen zijn uit de buurt. Ik
vraag me af hoe het mogelijk is dat
zij niet met de fiets komen. Het
zijn weinig sportieve mensen. Al
geef je hen een halve euro per kilo-
meter, dan nog zullen die niet met
hun fiets zullen komen.’ 
Over zijn fietstraject is Van Belle
over het algemeen tevreden. ‘Het
grootste gedeelte van de rit kan ik
rijden op het verhoogde fietspad
langs de Alsembergse Steenweg.
Het ligt er goed bij. Ik heb het nog
gekend vol putten en plassen. Het
fietspad is ook breed, maar het
dient wel om in de twee richtingen
te gebruiken. Kinderen beseffen
dat niet altijd.’ 
Over de laatste tweehonderd meter
tot aan de school is Van Belle niet
te spreken. ‘Daar ligt geen fietspad,
en dus moet ik de rijweg op. Om-
dat het er vooral ’s avonds druk
kan zijn, zoek ik soms het voetpad
op. Toch denk ik niet dat ik dat nog
ga doen. Want onlangs heeft een
collega die het deed er een boete
van 150 euro voor gekregen. Ik
vind dat daar een fietspad moet
aangelegd worden. Aan het cultu-
reel centrum ligt er een, maar dat
houdt plots op.’
‘Kinderen die van Rode naar onze
school moeten fietsen, hebben het
moeilijker. Op de Zoniënwoudlaan
is er alleen een fietsstrook, en fiet-
sen door het drukke centrum is
geen optie.’ (ssj)

Mark Van Belle fietst naar school

‘Een helm of een
fluovestje krijg ik niet’ 
s ALSEMBERG Leerkracht Mark
Van Belle (52) fietst al zijn halve
leven van thuishaven Dworp
naar het Alsembergse Sint-Vic-
torinstituut. De laatste tweehon-
derd meter moet hij noodge-
dwongen het voetpad of de rij-
baan op. ‘Daar moet echt wel een
fietspad komen.’ 

Mark Van Belle komt haast elke dag met de fiets naar het
Sint-Victorinstituut. ©Yvan De Saedeleer

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 


