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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.

die de fietstunnel ook geregeld ge-
bruikt en dit fietspad veel veiliger
vindt dan de grote weg. 
‘Als er nu nog gezorgd wordt voor
wat summiere verlichting langs
het pad aan Zillebekevijver, dan
hebben we een ideale fietsverbin-
ding van Zillebeke naar Ieper. Dat
werd beloofd voor de verkiezin-
gen. Ik hoop dat ze hun belofte
houden’, aldus Zillebekenaar Ives
Goudeseune, die ook geregeld van
het fietspad en de tunnel gebruik
maakt om naar de atletiektrainin-
gen in het Jeugdstadion te fietsen. 
‘Het fietspad is ook redelijk goed
onderhouden en als we een man-
kement melden aan de technische
dienst of de groendienst, dan
wordt dat heel spoedig opge-
volgd’, aldus Jo. 
Eén minpuntje: als het veel regent,
blijft er in de tunnel wel eens een
grote plas staan. Bij vriesweer is
dat één gladde spiegel. Voor de
rest krijgt deze tunnel grote on-
derscheiding van fietsend Ieper.
(pli)

Vanuit Zillebeke centrum naar de
Grote Markt van Ieper kan je een
veilig fietstraject van om en bij de
vijf kilometer afleggen. ‘Zonder
deze fietstunnel zou ik mijn kin-
deren nooit alleen vanuit Zillebe-
ke naar Ieper laten fietsen’, zegt Jo
Vercaigne, de moeder van de 12-
jarige Maxime De Poorter. Hij is
wielrenner in spe en verknocht
aan de fiets. 
‘Volgend schooljaar zal ik hier da-
gelijks passeren, want dan ga ik
naar het college. Nu gebruik ik de
tunnel al om naar de muziek-
school te gaan. Het is er inderdaad
heel veilig.’ 
Dat wordt beaamd door zijn
vriend Kenneth Vanderhaeghe,

De fietstunnel onder de zuider-
ring is een van de beste realisa-
ties voor fietsers in Ieper. De tun-
nel biedt een veilige verbinding
vanuit Zillebeke en Hollebeke
naar de Ieperse sportzone en zo
via de brug over de vestingen
naar de binnenstad. 

Veilig voorbij
zuiderring
dankzij tunnel

Kenneth Vanderhaeghe, Maxime De Poorter, Ives Goudeseune, Christof De Poorter, Jo Vercaigne en Justien
Priem gebruiken altijd de tunnel. ©Bart Vandenbroucke

Ieper 

‘Dat was inderdaad zo’, getuigt Mi-
chel Vandeneynde uit Gistel, een
fervent fietser en mountainbiker.
‘Ik baat een tuinaanlegbedrijf uit
en zelfs met de wagen was het
vooral bij regenweer destijds een
waagstuk om langs daar naar Oos-
tende te rijden, laat staan met de
fiets. Nu is het een plezier en voor-
al zeer veilig. Er kwam een dubbel-
richtingsfietspad aan de noordelij-
ke zijde van de rijweg, duidelijk af-
gescheiden door over bijna het he-
le traject een bufferzone met groen
of lage muurtjes in de bochten. Ik
vind dit een schoolvoorbeeld van
hoe men een ronduit gevaarlijke si-
tuatie kan omvormen tot een
schoolvoorbeeld van fietsvriende-

lijkheid’, aldus nog Michel Vande-
neynde. 
Toch blijft het even wachten op het
resterende stuk tussen de Stuiver-
straat en de Elisabethlaan. ‘Inder-
daad, dat gedeelte ligt er nog ge-
vaarlijk en in slechte toestand bij,
maar blijkbaar zouden die werk-
zaamheden na het bouwverlof van
dit jaar aanvatten’, besluit Michel. 
Het stadsbestuur bevestigt dat het
resterende gedeelte naar alle waar-
schijnlijk in augustus aangepakt
zal worden. Het is de bedoeling
om, net zoals het afgewerkte stuk,
opnieuw in fasen te gaan werken.
Net als bij de vorige ingrepen moet
de fietser er weer wel bij varen.
(vln)

Het Gistels Kassietje zoals de Gis-
telse Steenweg tussen de Elisa-
bethlaan en het kanaal Plassenda-
le-Nieuwpoort in de volksmond
wordt genoemd, had destijds zijn
bijnaam niet gestolen. De rijweg
lag er ronduit levensgevaarlijk bij
voor fietsers en ook wandelaars
waagden zich beter niet langs de
druk bereden verbindingsweg
– lees vluchtweg – tussen Oosten-
de en Gistel. 

Het dubbelrichtingsfietspad
langs de heraangelegde Gistelse
Steenweg is een zegen voor het
verkeer op twee wielen. Gebrui-
kers wachten ongeduldig op de
renovatie van het laatste stuk.

Gistelse Steenweg is zegen voor verkeer op twee wielen

Het fietspad langs de Gistelsesteenweg is een schoolvoorbeeld van
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