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s AARSCHOT 
1 | DIESTSESTEENWEG Fietsers aan
de Diestsesteenweg gebruiken een
pad dat gescheiden is van de weg.
Aan weerskanten van de weg en in
goede staat. 
2 | NAAR SINT-JORIS-WINGE Fiets-
pad gescheiden van de weg en in
goede staat. 
3 | OOSTELIJKE RING Fietspad ge-
scheiden van de weg, aan weers-
kanten en in goede staat. 
4 | OUDE MECHELSEBAAN De
nieuw aangelegde fietsroute aan
de Oude Mechelsebaan is inuitste-
kende staat en bovendien goed af-
geschermd. 
5 | PASTOOR DERGENTLAAN Com-
fortabel fietsen. (ibo) 

s BEGIJNENDIJK 
1 | OUDE TRAMZATE Veilig fietspad
aan Betekomsesteenweg en Prof.
Scharpélaan: afgescheiden fietspa-
den langs verbindingsweg. 
2 | WERCHTERSESTEENWEG Nieuwe
paden.
3 | TREMELOSESTEENWEG Ver-
nieuwde aanliggende fietspaden. 
4 | AARSCHOTSESTEENWEG Ver-
nieuwde weg met goed uitgeruste
fietspaden. 
5 | HALTESTRAAT Laat veilig naar
het station fietsen. (ggh)

s BERTEM
1 | TERVUURSESTEENWEG Nieuw
breed fietspad dat van de weg afge-
scheiden is. 
2 | SLANGENPOELWEG Rustige en
brede landweg naast de E40. 
3 | VOERWEGJE Paadje uit grind
naast de Voer. 
4 | TERVUURSESTEENWEG Vrij oud
maar nog behoorlijk fietspad uit
beton.
5 | BREDEWEG Zeer rustige land-
bouwweg. (wbb) 

s BOORTMEERBEEK
1 | WESPELAARSEBAAN Pas ver-
nieuwd fietspad. Gescheiden van
de rijweg. Hier en daar groenaan-
plantingen. 
2 | AUDENHOVENLAAN Pas ver-
nieuwd fietspad, tot in het cen-
trum van de gemeente. Geschei-
den van de rijweg door een par-
keerstrook. 
3 | STATIONSSTRAAT Pas ver-
nieuwd fietspad, van aan kruis-
punt ‘Den Tip’, Leuvensesteen-
weg. Veilige verbinding. 
4 | RIJMENAMSEBAAN Heel deftig,
breed, dubbelrichtingsfietspad,
gescheiden van de rijweg. 
5 | BURGGRAAF TERLINDENLAAN
Mooi fietspad. Gescheiden van de
rijweg door varkensruggen. (dbp)

s GEETBETS 
1 | LEEUWBEEKSTRAAT Nieuwe, ro-
de fietspaden van Biesemstraat tot
de Herkse deelgemeente Donk. 
2 | BIESEMSTRAAT Fietspaden in
behoorlijke staat, tussen Rum-
men-centrum en grens Herk-de-
Stad. 
3 | DE IJZERENWEG Toeristisch
fietspad vanaf de grens met Budin-
gen tot aan de grens met Halen. 
4 | KETELSTRAAT/KRAAISTRAAT
Veilig fietsen van Rummen tot op
de weg Herk-Sint-Truiden. 
5 | OPENSTRAAT/LUTZESTRAAT:
Nieuwe fietspaden, vier kilometer
van Rummen tot Grazen. (ppg) 

s HERENT 
1 | LEUVENSTRAAT Afgesloten voor
doorgaand autoverkeer zodat het
er veilig fietsen is. 
2 | LIPSELAAN Pas heraangelegd
met gescheiden fietspaden aan
beide zijden. 
3 | KLEINE MOLENWEG/SPOORWEG-
STRAAT Autovrij fietstraject langs
hogesnelheidslijn. 
4 | BRUG KROONSTRAAT Fietsers
volledig afgeschermd van autover-
keer door betonblokken. 
5 | VILVOORDSEBAAN/STATIONS-
STRAAT Verhoogde fietspaden op
nieuw heraangelegde verbindings-
weg tussen dorpskernen. (bcz) 

s HOEGAARDEN
1 | WAVERSESTEENWEG Vernieuwd
pad voor vooral scholieren van het
Sint-Janscollege.
2 | TRAMSTRAAT Veilig, weerskan-
ten de weg.
3 | KERSELARENSTRAAT Veilig fiets-
pad weerskanten de weg.
4 | LORIERSSTRAAT Rustige straat
aansluitend op recreatieve paden.
5 | VELDEN Wegen en paden in be-
ton ontsluiten het landschap. (be) 

s HOEILAART
1 | JOZEF KUMPSSTRAAT Uitzon-
derlijk goed rijcomfort op de
straatstenen. 
2 | TRAMSPOOR Aangenaam, com-
fortabel, veilig en zeer functioneel. 
3 | CHARLIERLAAN Een smal fiets-
pad maar comfortabel en veilig. 
4 | EGGERICKXSTRAAT Een aange-
naam breed fietspad. 
5 | RUUSBROECPARK Aangename
schakel in tocht van Overijse naar
Groenendaal. (wfh)

s HULDENBERG
1 | DONKERSTRAAT Eén van de be-
tere delen van het recreatieve fiets-
netwerk. 
2 | GROTE KEISTRAAT Zoals Don-
kerstraat. 
3 | DE PEUTHYSTRAAT Richting
Huldenberg-centrum. 
4 | DE WOLFSHAEGEN Van de Nee-
rijsebaan tot Grote Keistraat. 
5 | ELZASSTRAAT Pad naar de Kron-
kel, goede grasdallen. (wfh)

s KORTENBERG 
1 | HST-PAD Een autovrij fietspad
tussen de Kouterstraat en de Ever-
bergstraat. 
2 | PRINSENDREEF Vrijliggend en
hoger liggend pad, al is het hobbe-
lig. 
3 | LEUVENSESTEENWEG Tussen Za-
velstraat en Prinsendreef, vrijlig-
gende fietspaden. 
4 | HEUVE/ENGERSTRAAT Verhoog-
de fietspaden in andere kleur. 
5 | KOUTERSTRAAT Verhoogde
fietspaden met bomenrij, soms
uitkijken wegens weinig plaats.
(bcz) 

s LANDEN
1 | TIENSESTRAAT Fietspad van
deelgemeenten tot Landen. 
2 | GINGELOMWEG Veilig en mooi
fietspad naar Landen. 
3 | FABRIEKSTRAAT Fietspad van
station naar school en Gingelom. 
4 | INDUSTRIETERREIN Veilig naar
het werk via fietspaden op het in-
dustrieterrein. 
5 | STEENWEG OP SINT-TRUIDEN
Stukje langs zeer drukke weg. (dll) 

s OVERIJSE
1 | DREEF RICHTING HULDENBERG
Schitterend comfort, 175 centime-
ter breed. 
2 | BALLINGSTRAAT Aangename
fietsweg op beton. 
3 | MOLENDREEF Aangenaam
breed fietspad tussen het groen. 
4 | OUD TRAMSPOOR Aangenaam
en comfortabel. 
5 | TERHULPSESTEENWEG Tussen
centrum en Nijvelsebaan. (wfh)

s ROTSELAAR 
1 | BENINKSTRAAT EN STEENWEG OP
NIEUWRODE Pas aangelegd breed
fietspad gescheiden met boordste-
nen. 
2 | STEENWEG OP WEZEMAAL Ver-
nieuwd fietspad, afgeschermd. 
3 | KERKHOFSTRAAT Nieuw duide-
lijk zichtbaar breed fietspad. 
4 | HELLICHT, VAKENSTRAAT EN
STEENWEG OP GELRODE Vrijlig-
gend fietspad, afgescheiden met
struiken. 
5 | ALTERNATIEVE FIETSPADEN Op
oude kerkwegen, goed voor
schoolkinderen. (ggh)

s TERVUREN 
1 | VOSSEMBERG Vrij nieuw fiets-
pad, gescheiden van de weg. 
2 | BRUSSELSESTEENWEG Breed
fietspad aan één kant van de weg. 
3 | VEEWEIDESTRAAT Nieuw fiets-
pad in tegels, wel aan de smalle
kant. 
4 | MOORSELSTRAAT Nieuw stuk
met brede fietspaden aan beide zij-
den en oud stuk met maar één
fietspad. 
5 | RINGLAAN Een heel brede straat
waar geen fietspad nodig is. (wbb) 

s TIENEN
1 | INVALSWEG Er is een fietstunnel
onder de Invalsweg.
2 | WESTELIJKE RING Veilig geschei-
den fietspad weerskanten de ring-
weg.
3 | SINT-TRUIDENSESTEENWEG Vei-
lig pad weerskanten de weg tot
Linter.
4 | GANZENDRIES Een nieuw fiets-
pad langs Maagdendal, mijdt de
drukte in Oplinter-centrum.
5 | BOST Weerskanten de Hannuit-
sesteenweg en Getestraat. (be) 

s ZOUTLEEUW 
1 | ZOUTLEEUW STEENWEG Schitte-
rend fietspad langs platanendreef
tussen Dormaal en Zoutleeuw. 
2 | GROTE STEENWEG Goed fietspad
langs zeer drukke weg Tienen-
Sint- Truiden in Dormaal en Halle-
Booienhoven. 
3 | LINTERSEWEG Klein stukje fiets-
pad met straatstenen. 
4 | SPOORWEGZATE Unieke route
Linter-Zoutleeuw. 
5 | IJZERENWEG Ideale verbinding
tussen Halle-Booienhoven en de
scholen in Zoutleeuw. (dll) 

De beste fietspaden per gemeente

‘Dat gebeurde op vraag van een professor van de KU
Leuven’, verklaart Johan Demol, secretaris van Fiet-
sersbond Druivenstreek. ‘Die fiets had seismogra-
fisch materiaal in zich dat schokken in het wegdek
registreerde. Voor de Dreef gaf het apparaat zes à ze-
ven schokken per kilometer aan, de beste score. De
slechtste waarden die we gemeten hebben liepen tot
een eind in de veertig, wat bijna gelijkstaat met een
kasseiweg.’ 
‘Het is natuurlijk nog een vrij nieuw fietspad aan de
Dreef. Het bestaat uit gegoten beton, dat is toch heel
anders dan die betonplaten die je op sommige plek-
ken ziet. Bovendien helt het profiel lichtjes zodat er
geen plassen blijven staan. Met een breedte van een
meter zeventig is er voldoende ruimte om eventueel
een andere fietser voorbij te steken. Zelfs aan de bus-
haltes, toch een kritiek punt bij vele fietspaden, is er
plaats genoeg. Ook over de parkeerplaatsen is er na-
gedacht, die liggen tussen de rijweg en het fietspad
zodat auto’s niet over het fietspad moeten. Langs de
Brusselsesteenweg is het net andersom, daar is mijn
schoonbroer twee weken geleden nog aangereden
door een parkerende wagen.’ 
‘Verlichting is er aan beide kanten zodat je ’s nachts
niet in het donker rijdt. Het enige minpunt dat ik kan
opmerken is dat er maar aan één zijde van de weg een
afscheiding is met de rijweg. Aan de kant van de IJse
heeft men geen struikjes gezet omdat men in geval
van nood dan niet meer tot bij de rivier kan, zo is mij
verteld. Dat zou best kunnen, al weet ik niet of dat
zo’n onoverkomelijk probleem zou vormen. Over het
algemeen zijn we uiteraard zeer tevreden met dit
fietspad’, besluit Johan Demol van de Fietsersbond.
(wbb) 

3 | Overijse 
Fietsersbond rukt
uit met testfiets

Het beste fietspad uit de Druivenstreek ligt langs
de Dreef in Overijse. Dat bleek althans uit een test
van de plaatselijke Fietsersbond. Enkele weken ge-
leden reden hun leden met een speciaal uitgeruste
fiets over de wegen van Overijse, Huldenberg en
Hoeilaart. 

Johan Demol op het beste fietspad van Overijse: De Dreef. ©Koen Merens

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 


