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FIETSEN IS PLEZIERIG
Met de fiets de baan opgaan is niet altijd kommer en kwel. Sommige fietspaden zijn echt juweeltjes en im-
mens populair bij fietsers. Het zijn fietspaden waar Koning Auto geen bedreiging vormt en waar men in alle
rust en veiligheid kan fietsen.

fiets ben, moet ik ook niet uitwij-
ken voor wandelaars.’
Vooral in de lente vindt hij het
fietspad het einde. ‘Dan komen er
aan de bomen allemaal witte en ro-
ze bloesems. Leuk dat er zoiets is
midden in de stad.’ 
Ook Patrick Daenen en Justina
Pudji, die de Oosterse meubelzaak
Uluwatu openhouden vlakbij op
de Geldenaaksevest, zijn blij met
het fietspad. ‘We wonen in Kor-
beek-Lo en als het mooi weer is,
kom ik graag met de fiets naar mijn
werk’, zegt Justina. ‘Het is leuk
wandelen en fietsen in het parkje
aan de Sportoase, en ik hou ervan
als alles groen is. In Indonesië,
waar ik vandaan kom, is het altijd
goed weer, en zijn er altijd bloe-
men aan de bomen. Ik ben dus wel
opgelucht als ook hier het warme
seizoen begint. In de zomer fiets ik
hier graag naartoe met mijn kinde-
ren van zeven en vier. De jongste
zit achterop de fiets bij zijn papa,
maar ook voor de oudste is het er
veilig. Dankzij de hagen blijft hij
uit de buurt van de wagens.’ (lch)

Uitlaatgassen, getoeter en ge-
vloek. En dan, even verder, een
kleine groene oase net naast de
vest. Het door hagen en bomen
omzoomde fietspad aan de Park-
poort, is een heerlijk rustpunt
midden de gekte van de vesten
rond Leuven. 

Groene fietsoase langs drukke vesten

Het gezin Patrick Daenen en Justina Pudji per fiets met de kinderen midden in de stad. ©Johan Van Cutsem
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Bomen en banken, een breed voet-
pad, een groene strook, een ruim
fietspad, een volle haag en pas dan
de straat. De strook voor de zwak-
ke weggebruikers aan de Leuvense
Parkpoort is een voltreffer. Vanaf
de zon even door de wolken
priemt, fietsen er meteen gezinne-
tjes voorbij, laten mensen er hun
honden uit en vlammen de skaters
van het skatepark aan de Philipssi-
te vrolijk het fietspad op met hun
boards om hun tocht naar het
stadscentrum wat vaart te geven. 
Ook buurtbewoner Hao Liu (21)
uit de Tiensestraat geniet regelma-
tig van dit vlekje groen. ‘Je zit vlak-
bij de ring, maar dankzij de hagen
heb je geen last van de wagens die
voorbijkomen. Het is hier breed en
ik hou er ook wel van dat het fiets-
pad en het voetpad apart zijn. Als
ik mijn hond uitlaat vind ik het fijn
dat er geen fietsers zijn die haar
doen opschrikken, en als ik met de

Lezersservice
s We duiden de beste fietspaden
van de streek aan. Vandaag de
eerste helft. Morgen het vervolg. 

vensgevaarlijk’, herinnert Anne-
lies Verfaillie (29) uit de Kampen-
houtse deelgemeente Buken zich. 
Gelukkig ziet de situatie er nu stuk-
ken beter uit. De oude brug maakte
plaats voor een modern viaduct
met vier rijvakken, met aan beide
zijden een aparte brug voor fiet-
sers en voetgangers. Aan de kruis-
punten verloopt het fiets- en voet-
gangersverkeer ondergronds. ‘Het
is veel veiliger zo’, zegt Tine Berg-
mans (21) die als jobstudente bij
het Witloofmuseum werkt, vlak
aan Kampenhout Sas. ‘Je kan over-
al vlot geraken en je kan ook je fiets
aan de tunnel in de stallingen zet-
ten en naar boven wandelen om de
bus te nemen. Ook de witloofgolf-
platen op het kruispunt zijn erg

mooi voor de fietstoeristen.’
Voor Willy Vander Velden, voorzit-
ter gidsenbond Dijleland, heeft de
fietstunnel zelfs heel directe gevol-
gen. ‘We maken veel fietstochten
in de streek, maar vroeger was
Kampenhout Sas een moeilijk
overbrugbaar punt. Er moesten
voor een groep van 25 fietsers wel
drie begeleiders mee om alles vei-
lig te laten verlopen’, zegt hij. ‘Met
die superveilige fietsersbrug is één
begeleider nu genoeg.’ 
In zijn schooltijd moest hij al voor-
bij het Sas fietsen. ‘Toen was er nog
niet veel verkeer, maar op den
duur werd het daar echt gevaarlijk.
Er moest iets gebeuren en die fiet-
serstunnel is in mijn ogen de ideale
oplossing.’ (lch)

Kampenhout-Sas is een belangrijk
knooppunt voor het verkeer naar
Leuven, Brussel, Mechelen en
Haacht. Het was helaas ook jaren-
lang een zwart punt waar veel
slachtoffers vielen. ‘Ik herinner me
dat een brommer eens meege-
sleurd is door een vrachtwagen
toen ze naast elkaar over de brug
reden. Zo’n dingen gebeurden wel
vaker. De fietsers moesten er vlak
naast het drukke verkeer over twee
smalle rijstroken. Het was er le-

Fietsers op de brug van Kampen-
hout Sas worden niet langer van
de weg geduwd door razende ge-
vaartes. Een knalrood fietspad
leidt hen nu naar een veilige fiet-
serstunnel onder het kruispunt. 

Tunnel onder Sas scoort bij fietstoeristen 

Willy Vander Velden, voorzitter gidsenbond Dijleland, en zijn fietsmaat
aan de fietserstunnel. ©Koen Merens
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