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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.

resultaten, met grote mediabe-
langstelling. Na twee maanden
heeft men een aantal bomen ge-
rooid. Die bomen waren levensge-
vaarlijk, omdat ze je zicht op de
weg beperkten. We zijn ook recht-
streeks bij enkele ministers gaan
praten. Zij hebben ons toen op kor-
te termijn actie beloofd. Maar de
procedures sleepten helaas lang
aan.’
Op de Lummenseweg viel niet
meer te fietsen. ‘Het smalste ge-
deelte was 5,5 meter’, haalt Turelu-
ren aan. ‘Er reden dan ook nog
eens veel vrachtwagens. Eigenlijk
was de baan een sluikweg voor
vrachtvervoer. Ik heb me dan ook
dikwijls afgevraagd of er vroeger
bij de overheid een goed verkeers-
plan was. Pas toen wij actie onder-
namen, schoot de overheid wak-
ker.’ 
Tureluren is tevreden over de aan-
passingen die uitgevoerd werden.
‘Ik ben heel blij, want de Lummen-
seweg is nu een fijne baan. Ik heb
ook nog geen klachten gehoord
van mensen. Er wordt minder snel
gereden, want er is nu een snel-
heidsbeperking tot zeventig
km/u.’ (jle)

‘Pas toen wij aandacht kregen met
onze acties, schoot de overheid
wakker’, vertelt Willy Tureluren
van het toenmalig actiecomité.
De heringerichte Lummenseweg is
nu een veilige rijbaan, die voorzien
is van mooie fietspaden. De le-
vensgevaarlijke bomen, die naast
de tweevaksweg stonden, zijn bij-
na volledig verdwenen. De werken
zijn nu zo goed als afgerond, verle-
den jaar werd de aanleg van de
fietspaden voltooid. Het gedeelte
in Beringen werd al jaren eerder
heraangelegd.
‘Bij het zoveelste dodelijke onge-
val, vonden de meeste mensen dat
de maat vol was’, zegt Tureluren.
‘We zijn toen op straat gekomen en
hebben een betoging gehouden.
We hebben toen ook 10.000 hand-
tekeningen verzameld op veertien
dagen. Zo haalden we al vrij snel

Op de Lummenseweg (N 717)
tussen Lummen en Beringen,
beter gekend als de dodenweg,
vielen tussen 1987 en 1998 liefst
302 verkeersslachtoffers, onder
wie 13 doden en 71 zwaargewon-
den. 

Dodenweg is na jaren eindelijk veilig

Pas toen de buurt op straat kwam, besloot de overheid in te grijpen. ©Yorick Jansens

s LUMMEN

Peerderbaan). Het resultaat, een
fietspad vrijliggend van de weg,
mag er zijn. Het fietspad is bijna
twee meter breed, voldoende om
gezellig langs elkaar te fietsen.
Hier en daar is er wat groen aange-
plant om het nog wat charmanter
te maken. 
De Peerderbaan werd na de herin-
richting opgenomen in de brochu-
re van de Fietsersbond als een
voorbeeldweg, maar er is nog
werk aan de winkel. Het fietspad
is enkel vernieuwd in Sint-Hui-
brechts-Lille. Vanaf Neerpelt is er
terug een fietspad dat langs de
weg loopt. 
Schepen van Verkeer, Juul Vrolix
(CD&V), zegt dat de tweede fase
er aankomt. ‘Wij zullen het nodige
doen om het fietspad vrijliggend te

maken tot aan de grens met Peer.’
De werken zullen half 2009 star-
ten, momenteel is men nog bezig
met de onteigeningen. Maar dat is
een bevoegdheid van het Vlaams
Gewest. 
Ook de Venderstraat, richting Ha-
mont-Achel, zal voorzien worden
van een nieuw fietspad. De men-
sen zullen wel hun parkingstrook
voor de deur verliezen. Voor de
meeste inwoners is dit niet erg,
want zij hebben bijna allemaal
een eigen oprit met een parking.
(kba)

De Peerderbaan in Sint-Hui-
brechts-Lille richting Neerpelt is
een steenweg waar hard gereden
wordt door automobilisten. De
maximumsnelheid van 70 km/
uur is voor sommige automobilis-
ten hier een lachertje. Op het nieu-
we fietspad hebben de bewoners
lang moeten wachten. Al in de ja-
ren tachtig organiseerden de
buurtbewoners zich in een actie-
comité, het VVP (Veilig Verkeer

In de Neerpeltse deelgemeente
Sint-Huibrechts-Lille werd op 14
april 2007 het fietspad aan de
Peerderbaan feestelijk geopend
door de lokale gezagshebbers.
Een hele opluchting voor de
buurtbewoners, die eindelijk
veilig kunnen fietsen.

Veiliger fietsen op de Peerderbaan 

Een hele opluchting voor de buurtbewoners, die eindelijk veilig kunnen
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s NEERPELT

Lezersservice
Morgen de tweede reeks met
goede fietspaden in Limburg.


