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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. Sammy Follet en Wouter Vanwijnsberghe, foto’s Patrick Holderbeke

den ook niet meer met elkaar ge-
confronteerd’, zegt de Harelbeek-
se schepen van Mobiliteit Carlo
Daelman (SP.A).
Annick Destatsbader fietst elke
dag van zijn woonplaats in Harel-
beke naar zijn werk in Beveren-
Leie. De N36 ligt op zijn parcours.
‘De grootste verandering voor mij
is dat er nu aan weerszijden een
fietspad is. Het fietspad is boven-
dien breder geworden en het ligt
ook verder van de autoweg. Het is
dus veel veiliger dan vroeger.’
Over het kleine eilandje ter hoogte
van de Beverhoek vlakbij de tun-
nel, dat oversteken veiliger moet
maken, heeft Annick zijn twijfels.
‘Het is verbeterd. Maar aangezien
de auto’s vrij snel uit de tunnel ko-
men, is het toch niet ideaal.’ 
Schepen Daelman kent een oplos-
sing: ‘Er is natuurlijk een veiliger
alternatief vlakbij, met het jaagpad
langs de Leie. Zo geraak je ook van
het centrum van Harelbeke tot in
Beveren-Leie.’
‘Ik was trouwens de eerste gebrui-
ker van de tunnel. Op 22 juni 2007,
toen de tunnel nog in aanbouw
was, liet ik er mijn trouwfoto’s ne-
men’, verrast de schepen ons met
een leuke uitsmijter.

In de cijfers was de evolutie al dui-
delijk merkbaar. Van acht geregis-
treerde ongevallen (één met dode-
lijke afloop) in 2005, ging het naar
nul ongevallen in 2007. Ook dit jaar
bleef de teller voorlopig op nul
staan. 

‘Uniek aan dit project is dat er geen
kruisend verkeer meer is. De fiet-
sers worden op het kruispunt vol-
ledig afgeschermd van het gemoto-
riseerde verkeer dankzij de twee
aparte tunnels. Weggebruikers op
de Gentsesteenweg en N36 wor-

Het kruispunt N36-Gentsesteen-
weg (N43) in Harelbeke stond
vroeger in de toptien van gevaar-
lijke kruispunten in West-Vlaan-
deren. Maar daar is een groot
bouwproject met vier tunnels
(waaronder twee fietstunnels)
later, verandering in gekomen.

Zwart punt op N36 
wordt voorbeeld

Annick
Destatsbader op
een veilige
fietslocatie: het
fietspad langs de
N36 loopt onder
de
Gentsesteenweg
in Harelbeke. 

Harelbeke

‘Het fietspad is breder
geworden en ligt verder
van de autoweg. Het is
dus veel veiliger dan
vroeger’

Annick Destatsbader 

volledig van de weg afgescheiden
is. En het wegdek zelf ligt er ook
goed bij.’
Over de passage onder de brug
over de Peter Benoitstraat, zowat
ter hoogte van de Otegemstraat,
heeft Diego wel een opmerking.
‘Daar wordt het fietspad niet afge-
schermd van de rijbaan. Het is er
ook heel nauw. Als er een vracht-
wagen passeert wanneer je je net
onder de brug bevindt, dan is het
hopen dat hij je niet omverrijdt.’
‘De strook onder die brug is in-
derdaad een gevaarlijke zone’,
zegt ook de Anzegemse schepen
van Mobiliteit Claude Van Marcke
(Samenéén). ‘De doortochten in

de dorpskom van Ingooigem en
Vichte, waar fietspaden ontbre-
ken, zijn ook punten die we wil-
len aanpakken. We zijn er trou-
wens al mee bezig, maar dat zal
wel nog een aantal jaren duren.’
Maakt de groene strook die als
buffer dienstdoet het fietspad tij-
dens de wintermaanden niet tot
een vuile boel en ontstaan bijge-
volg gevaarlijke situaties? ‘Het
fietspad wordt goed onderhou-
den. Als het veel geregend heeft,
ligt er niet overal modder. Het eni-
ge waar je wel last van kunt heb-
ben, zijn afgevallen bladeren in
de herfst. Maar die heb je overal’,
besluit Soenen. 

Diego Soenen rijdt altijd met de
fiets van zijn woonplaats Deerlijk
naar zijn werk in Vichte, bij Mole-
cule. Hij kent het traject langs de
N36 dus heel goed. ‘In vergelij-
king met de andere fietspaden op
mijn parcours is dat langs de N36
zowat het veiligste. Het belang-
rijkste is uiteraard dat het fietspad

De N36, die door de dorpskom-
men van Vichte, Ingooigem en
Tiegem loopt, krijgt veel verkeer
te slikken. Veel zwaar verkeer
ook, met Molecule in de buurt.
Net daar is een goede infrastruc-
tuur voor fietsers van levensbe-
lang. En dat is in Vichte het geval.

Afgescheiden fietspad geeft veilig gevoel

Diego Soenen rijdt elke dag via de N36 naar zijn werk. ©David Stockman
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