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FIETSEN IS PLEZIERIG
Met de fiets de baan opgaan 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 je in alle rust
en veiligheid kunt fietsen.

le sluipwegen richting centrum,
maar die waren lang niet bij ie-
dereen gekend. ‘Het uitgebouw-
de fietsnetwerk is een combinatie
van de veelgebruikte fietswegen
en nieuwe kleinere en rustige we-
gen. De schoolfietsroute bestaat
niet uit klassieke fietspaden,
maar vooral uit binnenbaantjes,’
vult burgemeester Michiel Van-
daele (CD&V) aan. De provincie
hielp bij het uitbouwen van het
netwerk. 
‘Alle Tieltse leerlingen krijgen bij
het begin van het schooljaar een
kaart waar alle schoolfietsroutes
verduidelijkt worden. De kaart
toont de gevaarlijke plekken,
maar wijst meteen ook op alter-
natieven. Dat heeft zeker zijn
nut,’ aldus Vandaele. 
Ondertussen droomt schepen De
Rammelaere al van een verkeers-
luw centrum. ‘Als het van mij af-
hangt richt de stad zich volledig
op fietsers en wandelaars. Zij
moeten volledige voorrang krij-
gen. Wagens zijn welkom, behal-
ve vrachtwagens, maar zouden
niet langer voorrang krijgen. He-
laas is die situatie nog niet voor
morgen.’ 

Tielt is een stad met heel wat
scholen. De jeugd zakt dan ook
dagelijks van de deelgemeenten
en buurgemeenten af naar het
centrum van Tielt, vaak met de
fiets. Om de veiligheid van de fiet-
sende leerlingen te verbeteren,
bracht de stad enkele jaren gele-
den schoolfietsroutes in kaart,
compleet met wegwijzers en een
plan voor de leerlingen. 
Het was huidig schepen van mo-
biliteit Els De Rammelaere (N-
VA) die, toen nog in de oppositie,
in 2001 het voorstel lanceerde.
‘We bieden een veilig alternatief
voor zij die vanuit de deelge-
meenten Tielt willen bereiken
met de fiets, zeker voor de
schoolgaande jeugd is dit belang-
rijk. Grote invalswegen zijn aller-
minst ideaal voor fietsers.’ 
De jeugd fietste wel al langs enke-

Vanuit de verschillende deelge-
meenten slingeren alternatieve
fietsroutes richting centrum
Tielt. De bewegwijzerde school-
fietsroutes moeten de fietsende
jeugd veilig tot aan de school-
poort brengen. 

Wegwijzers leiden fietsers naar centrum

Burgemeester Michiel Vandaele: ‘Alle Tieltse leerlingen krijgen bij het begin van het schooljaar een kaart met
alle schoolfietsroutes.’ ©Stefaan Beel 
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sen het fietspad en de rijstroken
dragen bij tot de bescherming van
de fietsers.’ 
Toch kent zo’n gescheiden fiets-
pad ook nadelen. ‘Het gras langs
de fietspaden moet regelmatig
worden onderhouden, anders
overwoekert het het fietspad. Tot
op vandaag wordt dat manueel
gedaan. Onze onderhoudsploeg
rukt uit als ze een melding krij-
gen. Het gemeentebestuur is nu
bezig met de aankoop van een
borstelmachine om de fietspaden
proper te houden. Hopelijk is die
na de zomer inzetbaar,’ aldus Lo-
wie. 
Ondanks de vernieuwde provin-
ciebanen erkent burgemeester
Lowie dat er nog werk aan de win-

kel is. ‘Dankzij subsidies hebben
we heel wat gewestwegen kunnen
aanpakken, maar langs de ge-
meentelijke wegen is er nog veel
werk. We besteden extra aan-
dacht aan kleine verbindingen
tussen wijken en centra, maar er
zijn enorme ingrepen nodig om
alle gemeentewegen uit te rusten.’ 
Lowie zelf is veeleer een wande-
laar dan een fietser. ‘Op zondag ga
ik vaak wandelen, maar in de zo-
mer durf ik wel eens de fiets ne-
men richting gemeentehuis in
plaats van de wagen. Bovendien
hebben we in Staden een systeem
van witte fietsen. Per dienst is er
een fiets beschikbaar voor de
ambtenaren. Daar maak ik graag
gebruik van.’ 

‘De veiligste oplossing is een fiets-
pad dat volledig gescheiden is van
de rijbanen,’ zegt burgemeester
Josiane Lowie (CD&V). En het is
precies op die manier dat de ver-
nieuwde gewestweg N36 werd
aangepakt. ‘Het is de duurste ma-
nier om een fietspad aan te leg-
gen, onder meer doordat er veel
grond nodig is, maar het blijft de
veiligste oplossing. Haagjes tus-

De verbindingswegen in en rond
Staden worden zowat allemaal
onder handen genomen. Met een
gescheiden fietspad zijn de ver-
nieuwde St. Jansstraat en Dik-
smuidesteenweg (N36) school-
voorbeelden van hoe fietsers be-
schermd kunnen worden.

‘Gescheiden fietspad is duurste maar veiligste oplossing’
Staden

Burgemeester Josiane Lowie: ‘Haagjes tussen het fietspad en de
rijstroken dragen bij tot de bescherming van de fietsers.’ ©Stefaan Beel


