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s BEERNEM
1| OUDE VAARTSTRAAT Comforta-
bel en veilig fietspad langs het ka-
naal in de Oude Vaartstraat, tussen
Brugge en de Stationsstraat, dat
zeer veel gebruikt wordt. 
2| STATIONSSTRAAT Het gedeelte
net voorbij het kruispunt met de
Sint-Andreaslaan tot aan het kruis-
punt met de Sint-Jorisstraat is en-
kele richting, voldoende breed,
met een comfortabel wegdek en
goed afgescheiden van de weg. 
3| TINHOUTSTRAAT Vrijliggende
fietspaden in de Tinhoutstraat in
Oostveld.
4| STATIONSSTRAAT Komende van-
uit Beernem kan het station veilig
worden bereikt via een fiets- en
voetgangerstunnel onder de
spoorwegbrug. Wel jammer dat
het trottoir vaak vol fietsen staat
waardoor voetgangers naar het
fietspad verwezen worden.
5| SINT-JORISSTRAAT Ter hoogte
van het industriepark in de Sint-Jo-
risstraat met veel zwaar vervoer
ligt een vrijliggend dubbelrich-
tingsfietspad. Komende van de
Sint-Andreaslaan wordt ter hoogte
van Sint-Joris binnenkort een ont-
brekend stuk doorgetrokken. (aft)

s BLANKENBERGE
1| ZEEBRUGGELAAN Mooi fietspad
aan beide zijden van de laan.
Noordzijde werd enkele jaren gele-
den aangelegd. 
2| SPOORWEG Fietspad dat van de
Zeebruggelaan naar de Jeanne
Vande Puttelaan loopt. Langs de
spoorweg, helemaal afgescheiden
van het autoverkeer. 
3| KUSTLAAN Fietspad in schelpen-
zand dat langs de Kustlaan ligt en
richting Zeebrugge loopt. 
4| KONING ALBERT I-LAAN Laan
werd enkele jaren geleden herleid
tot een baanvak met fietspad. 
5| ZEEDIJK Fietspad op zeedijk.
(nm)

s BRUGGE
1| PATHOEKEWEG Deze gevaarlijke
weg richting industrieterrein Blau-
we Toren beschikt sinds vorig jaar
over een mooi afgescheiden fiets-
pad dat loopt waar vroeger een
treinspoor lag. 
2| OUDE SPOORWEGBEDDING Re-
creatieve fietsroute van Steenbrug-
ge naar Sijsele, wordt ook veel ge-
bruikt voor mensen die van en
naar hun werk fietsen. Rustig en
groen, afgescheiden van verkeer.
3| SINT-PIETERSKAAI Vroeger een
gevaarlijk oord voor fietsers, nu
wordt de weg heraangelegd en krij-
gen de fietsers een breed dubbel-
richtingsfietspad in rood asfalt.
4| MALEHOEKLAAN Een nieuwe, al-
ternatieve fietsroute van Sint-Kruis
naar het centrum. Voor scholieren
en mensen die naar hun werk fiet-
sen een mooi alternatief voor de
drukke Maalse en Moerkerkse
Steenweg.
5| SCHAAKSTRAAT De straat heeft
nieuwe fietspaden gekregen. Een
fikse verbetering voor de talloze
studenten die elke dag naar één
van de scholen (het Sint-Andreas-
lyceum, OLVA, Mariawende, de
Mozaïek, de Tandem) in de buurt
fietsen. (tlb)

s DAMME
1| MIDDELBURGSESTEENWEG Het
fietspad tussen de Middelburgse-
steenweg in Moerkerke en de
Hoornstraat in De Hoorn wordt te-
recht gesmaakt door fietsers. 
2| VIVENSTEENWEG Heel wat fiet-
sers geven pluspunten voor het
vrijliggende fietspad tussen Dam-
me en Vivenkapelle met verdere
aansluiting naar Sijsele toe. 
3| SCHIPDONKKANAAL Langs dit
kanaal wordt vaak gefietst. Heel
wat fietsers gebruiken dit om rich-
ting Gent te fietsen.
4| DAMSE VAART NOORD De Dam-
se Vaart Noord is heerlijk voor fiet-
sers. In het laatste gedeelte geen
autoverkeer toegelaten. (rso)

s DE HAAN
1| BRUGSESTEENWEG In de be-
bouwde kom aan beide kanten een
breed fietspad, buiten de dorps-
kom één fietspad, van de rijweg af-
scheiden door een sloot. 
2| WARVINGE-GROENESTRAAT Het
gedeelte tussen de bebouwde kom
en de Grotestraat heeft een breed,
afgescheiden fietspad. Aan de
overzijde van het kruispunt heeft
ook de Groenestraat een veilig en
mooi fietspad. 
3| MONICAPLEIN-BIBLIOTHEEK Om
de schoolgaande fietsers weg te
houden van de drukke Grotestraat
werd tussen de bibliotheek en de
kerk een fiets- en wandelpad aan-
gelegd. 
4| DRIFTWEG Op de heraangelegde
Driftweg kan men van Bredene tot
in het centrum van De Haan fiet-
sen en genieten van de natuur.
(hvs)
5| WENDUINESTEENWEG Het eerste
deel van de Wenduinesteenweg
werd heraangelegd en had al gauw
het hart van heel wat fietsers gesto-
len. (hvs)

s JABBEKE
1| JAAGPAD Het jaagpad langs het
kanaal Brugge-Oostende is de fa-
voriete plek van wielertoeristen en
recreatieve fietsers. Breed en veilig
en nauwelijks auto’s. 
2| OUDENBURGWEG De Ouden-
burgweg in Varsenare richting Jab-
beke is heel veilig voor fietsers.
Brug in Snellegem over autosnel-
weg is afgesloten voor auto’s. 
3| FIETSERSBRUG De brug over au-
tosnelweg in Kasteeldreef in Snel-
legem is alleen bedoeld voor fiet-
sers. 
4| GISTELSTEENWEG De Gistel-
steenweg op het grondgebied Jab-
beke is veilig en wordt goed onder-
houden. 
5| WESTERNIEUWWEG Wester-
nieuwweg en Oosternieuwweg
vanuit Varsenare richting Houtave.
Er is geen fietspad, maar de weg is
voldoende breed. (dal) 

s KNOKKE-HEIST
1| WESTKAPELLESTRAAT Breed be-
tonnen fietspad met groene af-
scheiding en bomen.
2| ZEEDIJK Van het Zoute tot in
Heist ligt een fietspad van acht ki-
lometer dat eind april wordt ver-
bonden met een fietsbrug over de
Elizabethlaan.

3| RETRANCHEMENTSTRAAT Tus-
sen de badstad en Nederland ligt er
een dubbelrichtingfietspad dat
mooi is afgeboord met een haagje.
4| INTERNATIONALE DIJK Tussen
Nederland en het Zwin ligt een
kleischelpenfietspad dat een parel-
tje kan worden genoemd.
5| PARKROTONDE Fietspad op park-
rotonde Maurice Lippensplein
wordt geregeld door verkeerslich-
ten die wagens doen stoppen om
voorrang te geven aan fietsers.
(nm) 

s OOSTKAMP
1| SINT-PIETERSPLEIN Sinds her-
aanleg een voorbeeld voor veilig
en comfortabel fietsen in de ge-
meente. 
2| TORHOUTSESTRAAT De aange-
paste ingang naar het Valkaart-
complex is geslaagd. Het geeft de
fietsende kinderen die het Val-
kaartcomplex verlaten de tijd om
zich weer reglementair in het ver-
keer te voegen en het maant de au-
to’s aan trager te rijden. 
3| BRUGSESTRAAT De oversteek-
plaats in de Brugsestraat ter hoogte
van de Rustoordstraat is geslaagd
vanuit het standpunt van de fiet-
ser. 
4| WESTDIJK De Westdijk in Moer-
brugge is autoluw en wordt veel
gebruikt als veilige weg voor fiet-
sers naar Steenbrugge of Sint-Mi-
chiels. 
5| HOGEDREEF Fietspad is hier zeer
comfortabel alternatief om moei-
lijk kruispunt van Kapellestraat en
Stationsstraat te vermijden. (aft) 

s TORHOUT
1| VREDELAAN De twee nieuwe
eenrichtingsfietspaden aan beide
kanten van het heraangelegde stuk
Vredelaan zijn comfortabel en vei-
lig. 
2| R34 De beide ventwegen langs
de R34 (weg naar A17) zijn goed
verlicht en comfortabel voor
woon-werk, woon-school en recre-
atief fietsverkeer. 
3| BRUGGESTRAAT In het gedeelte
vanaf de rotonde aan de R34 naar
Brugge toe is het fietspad voldoen-
de breed en goed onderhouden. 
4| AARTRIJKESTRAAT De twee een-
richtingsfietspaden aan de beide
zijdes van de Aartrijkestraat zijn
afgescheiden en veilig maar ze
houden plots op bij het naderen
van de Noordlaan.
5| OUDE GENTWEG Bij de vernieu-
wing van de Oude Gentweg wer-
den veilige nieuwe fietspaden aan-
gelegd. (aft) 

Lees morgen het vervolg: de beste
fietspaden uit Zedelgem en Zuien-
kerke 

De beste fietspaden per gemeente

Terwijl er vroeger twee smalle fietspaadjes lagen aan
beide kanten van de drukke weg, zijn het nu de fiet-
sers die het voor het zeggen hebben op de Dudzeelse
Steenweg. De weg, die loopt van het centrum van
Dudzele tot aan Sint-Jozef in Brugge, kreeg over een
afstand van 4,5 kilometer een afgescheiden en com-
fortabel dubbelrichtingsfietspad.
‘De fietsers zijn op die weg eigenlijk beter af dan de
automobilisten’, zegt Dudzelenaar Tim Vandersteen,
de voorzitter van de lokale CD&V in Dudzele. ‘Aan de
overkant van het fietspad wordt de rijweg voor auto’s
afgescheiden door hoge plantvakken, waar we in
Dudzele absoluut niet tevreden mee zijn. Voor auto’s
is de weg geen pretje, maar het fietspad is wel een
fikse verbetering.’
De Dudzeelse Steenweg werd tussen 2005 en 2007
heraangelegd. Het fietspad, dat loopt over ruim 4,5
kilometer, kostte meer dan twee miljoen euro. 
‘Vroeger zat je met je fiets gewoon tussen het autover-
keer, want het fietspad was niet afgescheiden. Het
was alleen met witte lijnen aangeduid’, zegt Brugge-
linge Ria, die elke dag het fietspad neemt. ‘Nu ligt er
een breed stuk gras tussen de rijweg en het fietspad.
Dat is veel veiliger.’
‘Het fietspad wordt druk gebruikt voor woon-werk-
verkeer tussen Dudzele en Brugge’, zegt Vander-
steen. ‘Maar er zijn ook tal van middelbareschoolstu-
denten die dit fietspad moeten nemen. Ik denk dat,
vooral in de lente, driekwart van de Dudzeelse scho-
lieren met de fiets naar school gaat in Brugge. Vroeger
moest je dan over een smal pad dat in betonplaten
gelegd was en waar je om de vijf meter over onaange-
name ribbels moest fietsen. Nu is het pad een luxe
voor de studenten: je kunt op je gemak met z’n vieren
naast elkaar naar school rijden.’ 

Dudzele
‘Een zegen 
voor scholieren’

Langs de Dudzeelse Steenweg, een drukke invals-
weg naar Brugge vanuit Dudzele en Damme, ligt
sinds goed een jaar een fraai afgescheiden dubbel-
richtingsfietspad. ‘Een zegen voor de vele scholie-
ren die in Brugge naar school gaan’, zegt Dudzele-
naar Tim Vandersteen. 

De Dudzeelse Steenweg wordt druk gebruikt voor
woon-werkverkeer tussen Dudzele en Brugge.

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 


