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s ANZEGEM 
1| GEWESTWEG N36 Het fietspad
van Vichte over Ingooigem naar
Tiegem. Breed genoeg en geschei-
den door groen, struiken, hagen. 
2| TIEGEMSTRAAT IN KASTER Pad in
beide richtingen breed genoeg en
afgescheiden.
3| WAREGEMSTRAAT IN VICHTE Dui-
delijk afgebakend en apart. 
4| LANDERGEMSTRAAT Ondanks
druk verkeer apart fietspad. Wel is
de afstand tot de rijweg niet breed. 
5| ANZEGEMSEWEG Aan drukke
verbindingsweg Waregem - Anze-
gem toch apart en bijna geheel af-
gescheiden fietspad. (djw)

s AVELGEM 
1| KRUISPUNT DOORNIKSESTEEN-
WEG-LEOPOLDSTRAAT Goed aan-
gegeven voor de fietsers. 
2| KRUISPUNT KNOBBELSTRAAT-
BOSSTRAAT Na herinrichting veili-
ger voor fietsers. 
3| STIJN STREUVELSLAAN Goed in-
gericht fietspad.
4| PAD LANGS DOORNIKSESTEEN-
WEG Goed afgegrensd, breed ge-
noeg en gescheiden door kassei-
strook van rijweg.
5| OUDENAARDSESTEENWEG Ge-
slaagde herinrichting van door-
tocht in Oudenaardsesteenweg bij
Koninklijk Atheneum. (djw)

s DEERLIJK
1| PLADIJSSTRAAT Het fietspad
langs het vernieuwde deel. 
2| OLEKENBOSSTRAAT Het fietspad
voor een dubbele fietsrichting. 
3| N36 Langs de Ringlaan N36 is er
aan weerszijden een breed fiets-
pad. 
4| DESSELGEMSE STEENWEG De
Desselgemse Steenweg is aan
weerszijden uitgerust met een
fietspad. 
5| BREESTRAAT De Breestraat is
aan weerszijden uitgerust met een
smal fietspad. (mvd)

s HARELBEKE 
1| GENTSEWEG Apart fietspad, dui-
delijk aangeduid. 
2| TUNNEL KRUISPUNT N36 MET GE-
WESTWEG N43 In beide richtingen
door betonwand afgeschermd, op
een hogere talud aangelegd met
voldoende overzicht op de situatie. 
3| HERAANGELEGD STUK N43 KORT-
RIJKSEWEG-KORTRIJKSESTRAAT
Volgens het boekje: helemaal af-

gescheiden door groen of andere
elementen 
4| DEERLIJKSESTEENWEG Het nieu-
we, heringerichte deel voelt veilig
aan door goede breedte en duide-
lijke lijnen. In dubbele richting. 
5| VLIETESTRAAT Vanaf de rotonde
buiten Bavikhovedorp naar Hulste:
in aparte vakken en door kasseien
gescheiden van de rijweg. Hier en
daar moet het beton toch eens her-
steld. (djw)

s KORTRIJK 
1| DOORNIKSESTRAAT De fietstun-
nel is prachtig aangelegd. 
2| GULDEN SPOORPAD Vrijliggend
van Marke over Kortrijk tot Zweve-
gem. 
3| ASTRIDPARK Nieuw, aange-
naam fietspad Leiekaaien: overal
breed fietspad. 
4| DOENAERTSTRAAT Heraange-
legd, goed fietspad. (vkk)

s KUURNE
1| BRUGSESTEENWEG Brede fietspa-
den met veilige oversteekplaatsen
en intelligente zone 30 in school-
buurt.
2| KORTRIJKSESTRAAT Combinatie
fiets- en voetpad duidelijk van weg
afgescheiden.
3| KONING BOUDEWIJNSTRAAT
Fietspad aan weerszijden met

groene strook als buffer.
4| SINT-KATRIENSTEENWEG Goed
afgeschermde fietspaden met ver-
keersvertragend baken.
5| VERBINDING GROENE LONG Fiets-
vriendelijke verbinding in groene
omgeving. (sfk)

s LENDELEDE 
1| KORTRIJKSTRAAT Aan weerszij-
den van de verkeersdrempel is een
fietspad. 
2| SINT-KATHARINASTRAAT Afge-
scheiden fietspad met paaltjes. 
3| HEULSESTRAAT Buiten de dorps-
kern is er een fietspad, voldoende
afgescheiden van de rijweg. 
4| DORPSPLAATS Gemengd ver-
keer: fietsers rijden er tussen ge-
motoriseerd verkeer dat maar met
30 kilometer per uur mag rijden. 
5| WINKELSESTRAAT Apart fietspad
buiten de dorpskom. (odw)

s MENEN 
1| VOLKSLAAN-G.GEZELLELAAN 
Brede, goed onderhouden fietspa-
den. Voldoende ver van de rijweg. 
2| CENTRUMSTRATEN Overal zone
30. Veilig fietsen tussen traag ge-
motoriseerd verkeer. 
3| MOESKROENSTRAAT Voorbeeld
van goed fietspad: goed onderhou-
den en afgescheiden van rijweg
met groenscherm. 
4| KORTRIJKSTRAAT Rijweg breed
genoeg zodat auto’s niet op (groe-
ne) fietssuggestiestrook moeten
rijden. 
5| JAAGPAD Goede en veilige ver-
binding voor fietsers tussen Lauwe
en Menen. (odw) 

s SPIERE-HELKIJN 
1| AVELGEMSTRAAT Fietspad omge-
ving kleuterschool: goed afge-
scheiden en aangeduid pad. 
2| DOORNIKSESTEENWEG Aan een
van de drukste kruispunten in de
regio Doorniksesteenweg-Jacquet-
bosstraat: zichtbare beschildering,
rode asfalt. 
3| OUDENAARSEWEG IN SPIERE:
Fietspad gescheiden van rijweg,

strookje asfalt of kasseien op som-
mige plaatsen als extra beveiliging.
4| LEFEBVRELAAN De invalsweg
Lefebvrelaan-Jacquetbosstraat
heeft een goed afgeschermd fiets-
pad, ruim en afgeboord met strui-
ken. 
5| DOORNIKSEWEG De Doornikse-
weg grondgebied Helkijn heeft een
duidelijk afgelijnd fietspad met
scheiding van de rijweg. (djw)

s WAREGEM
1| OLMSTRAAT Is helemaal op-
nieuw ingericht. 
2| OUDE SPOORWEG De oude
spoorweg van het station in Ware-
gem tot Anzegem is een mooie ver-
bindingsweg.
3| NOORDERLAAN Afgescheiden
fietspaden.
4| TRAKELWEG Ligt naast de Leie.
Je kan er vrij fietsen zonder hin-

derlijk autoverkeer. Is ook een goe-
de verbindingsweg tussen Ware-
gem en Kortrijk.
5| RIJKSWEG GENT-KORTRIJK De
rijksweg Gent-Kortrijk richting
Kortrijk vanaf het vernieuwde stuk
met de lichten van het Torentje in
Desselgem tot in Harelbeke. (vfb)

s WERVIK 
1| JAAGPAD Rustig en veilig fietsen
langs de Leie tussen Wervik en
Menen. 
2| GELUWESTEENWEG Aan beide
kanten van de straat een fietspad. 
3| IEPERSTRAAT-GROTE IEPERBAAN
Goed onderhouden en brede fiets-
paden met groenscherm tussen
fietspaden en rijweg. 
4| KRUISEKESTRAAT Aan beide zij-
den over vele kilometers een goed
lopend fietspad. 
5| MENENSTRAAT Aan beide zijden
een fietspad in andere kleur dan de
rijweg en ietwat hoger gelegen dan
de rijweg. (odw)

s WEVELGEM
1| LAUWESTRAAT Uiterst veilige
verbindingsweg tussen Leievallei,
Lauwestraat naar de Artoishoek. 
2| KORTRIJKSTRAAT Ondanks druk
verkeer is het fietspad veilig en
breed tussen de rotondes. 
3| LODE DE BONINGESTRAAT Handi-
ge vluchtweg aan het zwembad. 
4| GULLEGEMSTRAAT Langs de
spoorweg veilige verbinding met
Lode de Boningestraat. 
5| LEIEPAD Ongehinderde weg
naar Kortrijk of Menen. (vlw)

s WIELSBEKE
1| WAKKENSTEENWEG Apart dub-
bel fietspad, onderhouden.
2| BAVIKHOOFSESTRAAT Van kruis-
punt Guido Gezellestraat tot kruis-
punt Hulstersestraat: fietspad in
rode klinker. 
3| JAAGPAD LANGS DE LEIE Het
fietspad maakt er een kleine om-
weg door Katoen Natie, maar de
veiligheid blijft zo gegarandeerd.
4| VERBINDINGSSTRAAT Binnen-
kort afgescheiden fietspad aan bei-
de kanten. 
5| OOIGEMSTRAAT Binnenkort af-
gescheiden fietspad aan beide kan-
ten. (wvw)

s ZWEVEGEM 
1| OTEGEMSTRAAT Rond rotonde
aan voet brug over kanaal Bossuit-
Kortrijk: afgescheiden fietspad.
2| AVELGEMSTRAAT In wijk Knok-
ke: voldoende afgescheiden, dui-
delijke belijning, aan beide kanten.
3| KEIBERG Duidelijk fietspad, af
en toe verhoogd.
4| VIERKEERSTRAAT Duidelijk
aangegeven, ruim. Opletten voor
oversteek. 
5| BELLEGEMSTRAAT Goed aange-
geven fietspad, waar mogelijk ge-
scheiden van rijweg. 

De beste fietspaden per gemeente

‘De Henri Debrabanderestraat is inderdaad een van
de betere fietspaden in Wevelgem’, zegt Madeleine
Debrouwere, contactpersoon van de Fietsersbond in
Wevelgem. ‘Het is een relatief nieuw fietspad en het is
nog in goede staat. Maar dat heb je natuurlijk bij de
meeste vrijliggende fietspaden. Zware auto’s en
vrachtwagens kunnen het wegdek hier immers niet
kapot rijden. Echt veel wordt dit fietspad ook niet ge-
bruikt. Tijdens schooldagen passeren hier wel veel
jongeren vanuit Menen, maar voor het overige is er
niet zoveel passage.’
Over het algemeen is de kwaliteit van de fietspaden in
Wevelgem redelijk goed. Dat vinden ook Marie-Paul
Denolf en Jean-Pierre Laporte, die net aan de Debra-
banderestraat wonen en geen wagen hebben. ‘Wij rij-
den heel veel met de fiets. Het fietspad in onze straat
is heel mooi gelegen, zonder veel putten en groeven.
Ook op andere plaatsen in de gemeente is het comfor-
tabel rijden. Al zitten er hier en daar zitten er wel put-
ten in het fietspad, maar dat ligt aan de vele zware
vrachtwagens. Die rijden de fietspaden helemaal ka-
pot.’
Volgens Marie-Paul Denolf zijn de oversteekplaatsen
voor fietsen een veel groter probleem dan de kwaliteit
van de fietspaden. ‘Je moet soms lang wachten voor
je een drukke baan kan oversteken en dan nog is het
heel gevaarlijk. Weinig chauffeurs geven voorrang
aan fietsers. Ik werd vorig jaar zelfs aangereden door
een wagen toen ik klaarstond om over te steken. Maar
ik laat het daarom niet om te fietsen.’ 

Wevelgem 
Debrabanderestraat
is schoolvoorbeeld

De Henri Debrabanderestraat op de grens met Me-
nen is een schoolvoorbeeld van een veilig fietspad.
In de relatief rustige wijk net naast de N8, heeft de
gemeente enkele jaren geleden een vrijliggend en
verhoogd fietspad aangelegd. Over 400 meter werd
aan een kant een tweerichtingsfietspad aangelegd.

Marie-Paule Denolf en Jean-Pierre Laporte trekken er vaak op uit via het
veilige fietspad in de Henri Debrabanderstraat in Wevelgem. 

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 
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