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s ARDOOIE
1 BLEKERIJSTRAAT
Ter hoogte van de Blekerijstraat
werd het verkeer geremd in de na-
bijheid van de school. Fietsers kre-
gen hesjes en verkeersbegeleiders. 
2 IZEGEMSESTRAAT
In de Izegemsestraat wordt het
fietspad heraangelegd in een dub-
bele rijrichting, afgeschermd van
de rijweg. 
3 PITTEMSESTRAAT
De Pittemsestraat, langs de Rijks-
weg, heeft een goed onderhouden
fietspad langs beide kanten van de
weg. Aansluiting met een fietsrou-
te. 
4 DORPSPLEIN
Op de drukke momenten is de
wijkagent steevast aanwezig aan
het Dorpsplein en de Klooster-
straat om fietsers veilig over te la-
ten. 
5 ROESELAARSESTRAAT
Aan de lichten ter hoogte van de
firma Callens is een herinrichting
van het fietspad gebeurd, welis-
waar pas na een tragisch ongeval.
(mr)

s DENTERGEM
1 DEINZESTRAAT 
Het fietspad is aangelegd in beton-

stroken.
2 VERBINDINGSWEG N459 
Deze baan werd aangelegd met

een afzonderlijk fietspad.
3 HONDIUSPARK
De doorgang is een veilige fiets-
plek.
4 PALINGSTRAAT
Verbindingsweg voor fietsers.
5 RUSTIGE WEGEN
Bieden alternatieve routes.

s HOOGLEDE 
1 ROESELARESTRAAT
Tot het binnenrijden van Hoogle-

de zijn de fietsers goed be-
schermd. 
2 GITSBERGSTRAAT
Terwijl wagens op kasseien het

hoogteverschil overwinnen, ma-
ken de fietsers gebruik van een
vlak wegdek, zeer goed be-
schermd met paaltjes. 
3 STATIONSSTRAAT
Paaltjes of parkeerstroken schei-

den de fietsers en op een rotonde
kleurt de fietssuggestiestrook
rood. 
4 N32
Een ruime berm en een rij bomen

dienen als buffer, net als een par-
keerstrook. 
5 MARKTPLAATS
Aan de kerk van Hooglede geven

rode stroken goed de plaats van de
fietsers weer. (avr)

s INGELMUNSTER 
1 IZEGEMSTRAAT 
Tweede deel van deze hoofdas in
goede staat. 
2 RING 
Fietspad gescheiden van rijweg en
in goede staat. 
3 MEULEBEKESTRAAT 
Groot stuk afgescheiden en in per-
fecte staat. 
4 BRUGGESTRAAT 
Richting Pittem tot aan rond punt
Aviflora zeer goed en veilig. (dbm)

s IZEGEM
1 REPERSTRAAT
De Reperstraat heeft een breed

fietspad, van de rijweg gescheiden
door een grasstrook en bomen. 
2 ITALIANENLAAN
Er is een aparte fietsverbinding

langs de spoorweg tussen de Dirk
Martenslaan en de Italianenlaan. 
3 GENTSEHEERWEG/GENTSESTRAAT
Beide wegen hebben een fietspad

in beide richtingen, aangelegd in
rode straatstenen.
4 BURGEMEESTER VANDENBOGAER-
DELAAN
De weg heeft aan weerskanten

een breed fietspad in rode straat-
stenen, van de rijweg afgeschermd
door een parkeerstrook. 
5 ARDOOISESTRAAT
Binnenkort gaat het gloednieuwe

fietspad tussen de Vijfwegen en de
grens met Ardooie open. (mty)

s LEDEGEM
1 PROVINCIEBAAN
Ruime groenzone scheidt vrijlig-

gend breed betonnen fietspad met
recht profiel en vlak wegdek van
drukke autoverkeer. 
2 DADIZELESTRAAT
Veilig fietsen naar of van de basi-

liek in Dadizele op breed betonnen
fietspad met dubbele rijrichting in
straatbeeld met uitzicht van een
laan, heeft wat last van steenslag. 
3 IZEGEMSESTRAAT
Verhoogd proper fietspad in rode

kleur aan beide straatkanten, groe-
ne strook met boompjes houdt
fietsers op afstand van auto’s op
een drukke invalsweg met allure
van boulevard. 
4 LENDELEEDSESTRAAT
Breed betonnen fietspad langs

één straatkant, nogal hobbelig,
goede aanduiding met opvallende
verkeersborden en snelheidsver-
tragende maatregelen aan gevaar-
lijk kruispunt ter hoogte van Klei-
ne Izegemsestraat. 
5 SPOORWEGBERM
Aangenaam fietsen in groen de-

cor op goed onderhouden, breed
fiets- en wandelpad in steenslag op
afgedankte spoorwegberm Me-
nen-Roeselare, goede signalisatie
van kruispunten. (hwr)

s LICHTERVELDE 
1 KOOLSKAMPSTRAAT
Een drukke baan met behoorlijke

snelheden. De fietspaden zijn dui-
delijk zichtbaar. 
2 N35 RINGLAAN
Het fietspad is grotendeels afge-

scheiden van de rijvakken door
een berm. 
3 KETELBUISERSTRAAT THV EURO-
PALAAN
Alhoewel de Ketelbuiserstraat in

het algemeen een nachtmerrie is
voor fietsers, is er ter hoogte van de
Europalaan toch een fietssugges-
tiestrook te vinden. 
4 KORTEMARKSTRAAT
De fietspaden aan de zijkant van

de weg zijn goed zichtbaar en wor-
den op tijd en stond afgescheiden
door paaltjes. 
5 KRUISPUNT RINGLAAN-STEGEL-
STRAAT
Een rode fietssuggestiestrook en

de nodige paaltjes beschermen de
overstekende fietsers. (avr)

s MEULEBEKE
1 RANDWEG
Degelijk, breed en veilig fietspad,

afgescheiden van de rijweg.
2 PITTEMSTRAAT
Sterk verbeterd fietspad sinds her-

aanleg.
3 TIELTSTRAAT
Goed fietspad aan beide kanten

van de weg.
4 MARIALOOPSTEENWEG
Fietspad aan weerskanten van de

weg, wel wat smal.
5 MARIALOOPPLAATS
Fietspad aan beide kanten van de

weg, van de rijweg gescheiden
door smalle strook in andere
straatstenen. (mty)

s MOORSLEDE 
1 STATIONSTRAAT 
Vernieuwd fietspad. Hoger gele-

gen en in andere kleur dan rijweg.
2 PASSENDAALSTRAAT 
Vernieuwd fietspad. Hoger gele-

gen en in andere kleur dan rijweg.
Er is zelfs een fietspad langs beide
zijden van de weg in een stukje
Passendaalsestraat. 
3 ROESELAARSTRAAT 
Vernieuwd fietspad, een van de

belangrijkste invalswegen. Hoger
gelegen of gescheiden van rijweg
via struikjes. 
4 PATER LIEVENSSTRAAT
Vernieuwd fietspad. Hoger gele-

gen en in andere kleur. 
5 BREULSTRAAT
Vernieuwd fietspad in de Breul-

straat in Moorslede, weliswaar
maar tot huisnummer 65. Hoger
gelegen en in andere kleur. (vdm) 

s OOSTROZEBEKE
1 TIELTSTEENWEG 
Met nieuw afgescheiden fietspad.

2 HOOGLEENSTRAAT 
Fietspad afgescheiden door haag-

je.
3 MEULEBEKESTEENWEG 
Fietspad in aanleg.

4 LANGS KANAAL
Afgescheiden jaagpad.

5 VELDSTRAAT 
Rustig traject richting centrum.

(ica)

s PITTEM 
1 WINGENESTEENWEG 
Afgescheiden van rijweg en in per-
fecte staat. 
2 LICHTERVELDESTRAAT 
Fietspad in zéér goede staat. 
3 BRUGSESTEENWEG 
Van Kruiskalsijde tot d’ Oude Pos-
terie: afgescheiden en in goede
staat. 
4 POSTERIJLAAN
Fietspad in zéér goeie staat en rode
stenen. (dbm)

De beste fietspaden per gemeente

Schepen Erwin Delbeke: ‘De discussie rond het fietspad is een politiek
spelletje.’ ©Stefaan Beel

Op de Gitsberg is het in de wagen rammelen en
schokken geblazen op een pittoreske kasseiweg.
Maar fietsers kunnen gebruik maken van een mooi
geëffend fietspad, bovendien volledig afgescheiden
door stevige koperen paaltjes. 
Zuiver technisch gezien is dit het ideale fietspad: afge-
schermd en comfortabel voor fietsers, al zal niet ie-
dereen dat beamen. ‘De discussie rond het fietspad is
een beetje een politiek spelletje,’ zegt schepen van
Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erwin Delbeke (Sa-
men). ‘Het kan nog beter, maar het fietspad is zeker
goed genoeg.’ 
De discussie is heeft alles te maken met de breedte
van het fietspad. ‘Volgens vooral de CD&V-oppositie
is het fietspad te smal. Als je de Gitsberg beklimt, is er
helemaal geen probleem. Als je met grote vaart de
Gitsberg afdaalt, is te begrijpen dat er een gevoel van
onveiligheid ontstaat. De paaltjes aan de ene kant en
de rij bomen aan de andere kant geven een groot ge-
voel van snelheid.’ 
Toch blijft Delbeke erbij dat dit de juiste oplossing
was voor de Gitsberg. ‘Wie het rustig aanpakt en be-
heerst afdaalt, komt nooit in de problemen. Bij mijn
weten is er nog nooit een fietser op een paaltje ge-
botst. Fietsers hebben voor een deel zelf hun veilig-
heid in handen.’ 
Delbeke ziet een eventuele oplossing in het verleggen
van het fietspad tot achter de rij bomen. ‘Dan komen
er wel onteigeningen aan te pas. Bovendien moet je
ook kijken naar het kostenplaatje, zeker voor zo’n een
korte afstand.’ 
Hooglede en Gits beschikken over uitgebreide fiets-
paden, maar herstellingen zijn nodig. ‘Meestal gaat
het om betonplaten die scheef zakken. De Kortemark-
straat, Gryspeerdstraat, Gitsbergstraat en Stations-
straat staan op het programma.’ 

Hooglede/Gits 

De fusiegemeente Hooglede-Gits mag niet klagen
als het op fietspaden aankomt. Een goed voorbeeld
is de Gitsberg. Fietsers rijden afgescheiden van de
kasseiweg op een apart fietspad, maar toch krijgt
het tegenwind. 

ONLINE

Meer op de website
Morgen vind je op deze pagi-
na’s de beste fietspaden in
Roeselare, Ruiselede, Staden,
Tielt, Wielsbeke en Wingene.
Ken je nog een prachtig 
fietspad in jouw buurt?
Of wil je reageren? 
www.nieuwsblad.be/fietspad

Gescheiden van
kasseiweg, maar smal


