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HIER IS FIETSEN EEN PLEZIER
Met de fiets de baan op gaan 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. Tom Le Bacq en Arne Franck, foto’s Michel Vanneuville

sen, vooral omdat je geen auto’s
kunt tegenkomen. Eigenlijk zou je
zo’n knap fietspad moeten kun-
nen doortrekken tot aan de Dam-
poort en de Brugse Vesten, zodat
je een ononderbroken fietspad
rond Brugge krijgt’, vindt Demey-

ere.
‘Het probleem is dat het bedrijf Ge-
nencor (in de volksmond de Gistfa-
briek, red.) zijn vestiging heeft op
dat traject’, reageert burgemeester
Patrick Moenaert (CD&V). ‘Ik heb
bij de bedrijfsleiding ook al eens de

suggestie laten vallen om een fiets-
pad rond het bedrijf te leggen. Dat
komt later ongetwijfeld nog eens
ter sprake.’
De aansluiting van de Kolenkaai
aan de andere kant, aan de
Scheepsdalebrug, ondergaat de

komende jaren ook een metamor-
fose. Aan Scheepsdale komt een
nieuwe brug met afzonderlijke
fietsstroken tegen eind 2010. Ook
de Scheepsdalelaan wordt heraan-
gelegd, net als de Houtkaai, in het
verlengde van de Kolenkaai. 

Een verwaarloosde strook langs
het kanaal Gent-Oostende is sinds
een vijftal jaar omgetoverd tot een
paradijs voor fietsers. Auto’s zijn
op de Kolenkaai niet meer toegela-
ten sinds Brugge en de Vlaamse
overheid samen meer dan twee
miljoen euro investeerden om het
voorheen verloederde straatje her-
aan te leggen als afgescheiden
fiets- en wandelzone. 
‘Dit is een schitterend voorbeeld
van hoe een fietspad er moet uit-
zien’, zegt Geert Demeyere van de
Brugse Fietsersbond. ‘Het rode as-
falt is heel comfortabel om te rij-
den. In ons onderzoek naar het
fietscomfort van de Brugse stra-
ten, kwam de Kolenkaai als beste
uit de bus.’
‘Hier moet je bijna niet duwen op
je trappers, want het wegdek ligt
hier perfect vlak’, zegt Heino Ver-
beke. Hij passeert elke dag langs
de Kolenkaai op weg naar zijn
werk. 
‘Vroeger was dit maar een verval-
len hoekje, nu is het heerlijk fiet-

Het mooiste fietspad van Brugge?
Er zijn er weinig die kunnen tip-
pen aan de Kolenkaai, tussen de
Warandebrug en de Scheepsda-
lebrug. ‘Zo comfortabel dat je je
trappers niet voelt’, zegt Heino
Verbeke, die er elke dag passeert.

Kolenkaai is mooiste fietspad 

De Kolenkaai:
een
schoolvoorbeeld
van hoe een
fietspad er moet
uitzien.

Brugge

ma langs het kanaal maakt het
plaatje compleet. 
Het fietspad verbindt op vlotte
wijze Beernem met Brugge en
een geoefend fietser kan het tra-
ject in een half uurtje afmalen.
Het wordt zeer veel gebruikt voor
woon-werk- en woon-schoolver-
keer maar ook de recreatieve fiet-
ser weet het te smaken. 
‘Het in 2006 aangelegde fietspad
was de ontbrekende schakel tus-
sen het door het gemeentebe-
stuur van Beernem aangelegde
jaagpad richting Sint-Joris en de
verharde fietsweg vanaf de ge-
meentelijke werkplaatsen ’t Fort
richting Brugge’, zegt schepen
van Mobiliteit Jos Sypré (CD&V). 
Het fietspad maakt deel uit van
Vlaanderen Fietsroute die voor

ruim 42 kilometer langs het ka-
naal loopt en werd voor 100 pro-
cent gefinancierd door de provin-
cie. 
‘Toen de hoofdroute van het fiets-
routenetwerk aan de zuidzijde
van het kanaal kwam te liggen,
dienden wij een aanvraag in voor
de aanleg van een fietspad langs
de gemeentewegen Oude Vaart-
straat, Stationsstraat en Fort-
straat. Op 26 maart 2006 was de
officiële opening. Binnenkort
wordt ook de fietsbrug aangeslo-
ten op deze fietsroute, wat een
verdichting van de beide woon-
kernen van Beernem met zich
mee zal brengen. Zo zal het een
verkeersveilig alternatief vormen
voor de drukke Parkstraat’, be-
sluit de schepen. 

Het fietspad langs het kanaal in
de Oude Vaartstraat is een school-
voorbeeld van een degelijk fiets-
pad. Een strook van een meter
breed met een haagje zorgt dat
het goed afgescheiden ligt van de
rijweg. Met een breedte van 2,50
meter is het fietspad ook voldoen-
de breed voor kruisende fietsers.
Bovendien heeft het een zeer
comfortabel en goed onderhou-
den wegdek. Het mooie panora-

Het fietspad in de Oude Vaart-
straat in Beernem is een goed
voorbeeld van een degelijk fiets-
pad. Het maakt fietsen langs het
historische kanaal Gent-Brugge
tot een plezier en is het sluitstuk
van een comfortabele verbin-
ding tussen Beernem en Brugge. 

Veilig fietsen langs Oude Vaartstraat

Het fietspad verbindt op vlotte wijze Beernem met Brugge.
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