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s ALKEN
1 | ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT
Goed zichtbaar rood fietspad,

weliswaar niet afgescheiden. op
een rechte weg.
2 | LEEMKUILSTRAAT Goed zicht-
baar fietspad, niet afgescheiden.
3 | OLMENLAAN In rustig doodlo-
pend straatje. (res) 

s AS
1 | BILZERWEG Goed afgescheiden
van de rijbaan met een grasstrook,
een bomenrij en een kleine gracht.
2 | STEENWEG Afgescheiden van
de weg met een gracht, een bo-
menrij en parkeerplaatsen. 
3 | SCHOOLSTRAAT Een mooi fiets-
pad op de oude spoorwegbedding.
(pmm)

s BERINGEN
1 | KORSPELSESTEENWEG Nieuw
fietspad tot aan de spooroverweg
2 | STALSESTEENWEG Vernieuwd
fietspad met verhoogde overste-
ken.
3 | BOSKANTSTRAAT Nieuw fiets-
pad afgescheiden door hagen. 
(pbvm)

s BILZEN
1 | BELISIATUNNEL Mooi onder-
houden en afgescheiden fietspad. 
2 | MAASTRICHTERSTRAAT Gloed-
nieuw fietspad, dat voldoende
breed en veilig is.
3 | OUDE TRAMWEG Breed fiets-
pad, dat goed afgeschermd met be-
tonblokken. (jle)

s BOCHOLT
1 | HAMONTERWEG Vrijliggend
fietspad gescheiden door een
groenstrook. 
2 | REPPELERWEG Vrijliggend fiets-
pad gescheiden door groene haag. 
3 | ACHELSE DIJK Vrijliggend fiets-
pad gescheiden door groene
strook. (kvh)

s BORGLOON
1 | SINT-TRUIDERSTEENWEG Aan
beide kanten goed afgeschermd en
onderhouden.
2 | STEENWEG NAAR BROEKOM Een
veilige verkeersweg die volledig
hersteld is.
3 | HOOGSTRAAT Aan één kant een
klein stukje nieuw fietspad, voor-
zien van duidelijke signalisatie en
goed afgeschermd. (jle)

s BREE
1 | RODE KRUISLAAN Fietspad van
drukke ring gescheiden door par-
keerstrook. 
2 | GRUITRODERKIEZEL Vrijliggen-
de fietspaden in rode kleur. 
3 | MILLENSTRAAT Afgescheiden
fietspad in rode kleur. (kvh)

s DIEPENBEEK
1 | BERKENBOSTRAAT Een fantasti-
sche fietstunnel. 
2 | UNIVERSITEIT Uitgebreid fiets-
padennetwerk. 
3 | STATIONSSTRAAT Ideaal fiets-
pad, breed, veilig en afgeschermd
met een groen haagje. (pdp)

s DILSEN-STOKKEM
1 | SPOORLIJN Zeer fietsvriendelij-
ke autovrije strook.
2 | BOYEN Het fietspad ligt hoger
dan de autorijbaan en is volledig
afgescheiden door een grasberm. 
3 | BEKAERTLAAN Rood fietspad,
breed en vri liggend. (pmm)

s GENK
1 | MOSSELERLAAN Uitstekend
fietspad richting scholen, breed,
verhoogd, met goede verlichting
en duidelijk aangegeven. 
2 | HENGELHOESTRAAT Uitstekend
heraangelegde fietspaden. 
3 | NOORDLAAN Met een gerust ge-
moed bolt een mens hier op zijn
tweewieler. (pdp) 

s GINGELOM
1 | LANDENSTRAAT Gescheiden,
breed en ononderbroken verhar-
ding. 
2 | BUVINGEN-BORLO Ononderbro-
ken rode betonverharding. 
3 | MIELEN-JEUK Afgelijnd fietspad
naast brede weg. (els)

s HALEN
1 | SPORTLAAN Nieuw fietspad,
vrijliggend van de weg kort aan
verschillende sportaccomodaties.
2 | TOERISTISCH FIETSPAD Loopt
van Geetbets dwars door Halen
naar Zellik. Wordt ook veel voor
woon/werkverkeer gebruikt.
3 | EERSTE FASE LIEBROEKSTRAAT
Dit nieuw fietspad is verbreed.

Het is nog altijd wachten op de
tweede fase. (adh)

s HAM
1 | NIJVERHEIDSWEG Nieuw fiets-
pad, afgescheiden van de rijweg
door hagen.
2 | GENEBERG Nieuw fietspad rich-
ting Beverlo.
3 | STAATSBAAN Nieuw fietspad
richting Genendijk. (pbvm) 

s HAMONT-ACHEL
1 | WITTEBERG Fietsvriendelijke
verbinding over oude spoorweg-
bedding richting Neerpelt. 
2 | LOZENWEG Vrijliggend fietspad
langs drukke gewestweg richting
Bocholt. 
3 | SINT-ODILLIALAAN Fietspad ver-
hoogd en afgeschermd door
groenstrook van drukke verbin-
dingsweg richting Nederland.
(kvh)

s HASSELT
1 | GROTE RING De onderdoorgan-
gen van de Grote Ring rond Hasselt
zijn een feest voor de fietser. Het
kruisen van de Grote Ring gebeurt
systematisch ongelijkvloers.En
dus veiliger dan veilig.
2 | BORGGRAVEVIJVERSTAAT Een
prima fietssluis ter hoogte van de
Borggravevijverstraat op de druk-
ke Genkersteenweg.
3 | GENKERSTEENWEG Het fietspad
op de pas en in ijltempo vernieuw-
de Genkersteenweg, vanaf de
Kempische Steenweg tot aan de ro-
tonde van de Heidestraat, is top-
per. (pdp) 

s HECHTEL-EKSEL
1 | EKSELSEBAAN Afgescheiden
fietspad met groen en bomen. 
2 | STATIONSSTRAAT Afgescheiden
met een groenstrook en in rode
kleur. 
3 | OUDE SPOORWEGBEDDING
Fietspad over oude spoorweg veel

gebruikt door schoolgaande jonge-
ren. (kvh)

s HEERS
1 | NIEUWE STEENWEG Mooi stuk
fietspad, door een rij bomen afge-
schermd van de rijweg.
2 | STEENWEG Aan weerszijden
goed afgeschermde fietspaden.
3 | VEULENSTRAAT Goed onder-
houden en nieuw stukje straat (de
eerste honderd meter). De bomen
breken de snelheid van de auto’s
enigszins.

s HERK-DE-STAD
1 | LUSWEGEN Rode fietspaden aan
weerszijden van de weg. 
2 | DIESTSESTEENWEG Verhoogde
fietspaden, veilig voor schoolgaan-
de jeugd. 
3 | KIEZELWEG/NEERSTRAAT Langs
weerszijden van de weg, verbindt
N2 met Schulen-station. (ppg)

s HERSTAPPE
1 | WEG TONGEREN-CRISNÉE Vrijlig-
gend fietspad over de hele lengte
van het fameuze kleinste dorp in
Vlaanderen. (vtx)

s HEUSDEN-ZOLDER
1 | SCHOOTSTRAAT Mooi fietspad,
gescheiden van de rijweg tussen
Heusden en Berkenbos. 
2 | BIESTSTRAAT Zeer goed fiets-
pad. 
3 | BOEKTERHEIDE Veel ruimte op
het fietspad. (vjl)

s HOESELT
1 | PLASSTRAAT Het fietspad is ligt
soms ver van de rijweg, geschei-
den door een groene strook. 
1 | N730 Ter hoogte van het kruis-
punt met Hoeselt-centrum ligt het
fietspad apart van de rijweg. 
3 | BERGSTRAAT Goed fietspad.
(mdk)

s HOUTHALEN-HELCHTEREN
1 | LILLOSTEENWEG De vernieuwde
rotonde: breed, veilig, ver van het
gemotoriseerde verkeer.
2 | LILLOSTEENWEG De vernieuw-
de rotonde: breed, veilig, ver van
het gemotoriseerde verkeer.
3 | HEERBAAN-OOST Fietspaden
verhoogd, met boordsteentjes af-
geboord en breed. Aan beide kan-
ten. (pdp) 

De beste fietspaden per gemeente

De Nieuwe Steenweg werd al meer dan tien jaar gele-
den heraangelegd en voorzien van fietspaden. Ras-
echte Heersenaar Willy Missotten woont al sinds zijn
kinderjaren langs de Nieuwe Steenweg. ‘Vroeger vlo-
gen hier, vlakbij ons thuis, enkele keren per jaar au-
to’s uit de bocht’, zegt Missotten. Die reden toen in de
oude boerderij. Ik kan me nog herinneren dat hier
ooit een VW Kever in de haag stak. Ondertussen is de
oude boerderij afgebroken en zijn er nieuwe huizen
gebouwd. De nieuwe weg is ook breder geworden.
Voorheen had je meer dan twee meter voetpad. Daar-
van heeft men dus een fietspad gemaakt.’ 
‘Vroeger durfde niemand hier fietsen, omdat het te
gevaarlijk was’, vertelt Missotten verder. ‘Ik fietste
vroeger heel graag, maar mijn ouders vreesden dat ik
iets aan de hand zou krijgen. Mijn eerste dochter
mocht hier trouwens ook niet fietsen. Maar de fiets-
paden die nu op de Nieuwe Steenweg liggen, zijn heel
veilig en ideaal voor de jeugd.’
Jos Vermeulen, uitbater van het dorpscafé de Heere
van Heers aan de Nieuwe Steenweg, zag een positieve
evolutie na de heraanleg van de weg. ‘Dertien jaar ge-
leden ben ik hier komen wonen. Toen was de Nieuwe
Steenweg pas vernieuwd’, vertelt Vermeulen. ‘Jaar na
jaar zag je hier meer fietsers komen door de veilige
situatie. Vroeger moest je op de weg fietsen, maar nu
is alles goed verbeterd.’ 
‘Positief is natuurlijk ook dat ik door de heraanleg
meer bezoekers krijg in mijn café’, zegt Vermeulen.
‘Mensen die na jaren terug naar Heers komen, zeggen
me altijd hoe blij ze zijn met de felle verandering. Ie-
dereen kan rustig en veilig fietsen, iedereen is tevre-
den.’ (jle)

s HEERS
Iedereen is blij met
de grote verandering

Tussen Gutschoven en Heers loopt de Nieuwe
Steenweg. Langs deze provincieweg richting Borg-
loon ligt aan twee kanten een prachtig stuk fiets-
pad, dat door middel van een rij bomen perfect is
afgeschermd van de rijweg, waardoor iedereen vei-
lig kan fietsen. 

De fietspaden zijn nu veilig en ideaal voor de jeugd. ©Yorick Jansens

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 


